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      KKoommiissjjaa  RReewwiizzyyjjnnaa    

RRaaddyy  GGmmiinnyy  WWaaggaanniieecc  

                VVIIII  kkaaddeennccjjii    
RG.0012.K Rew.3.2014                                                                                                                        Waganiec, dnia 27.05.2015 r. 

Protokół nr 3/15 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec VI kadencji  

w dniu 27 maja 2015 r.  

w sali narad nr 15 Urzędu Gminy w Wagańcu, ul. Dworcowa 11. 

______________________________________________________________________________ 

W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, któremu przewodniczył przewodniczący komisji  

R. Zwierzchowski udział wzięli członkowie Komisji Rewizyjnej oraz Skarbnik Gminy Danuta 

Roszko wg. lista obecności stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Ad.1 

Przewodniczący Komisji – o godzinie 8
00

 otworzył posiedzenie komisji. Po powitaniu członków 

komisji i Skarbnika Gminy, stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu 

uczestniczy 4 członków komisji, co wobec składu komisji wynoszącego 4 członków przyjętych 

uchwałą Rady Gminy stanowi quorum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący komisji  

2. Łopatowska Agnieszka – zastępca przewodniczącego komisji, 

3. Czekała Jadwiga – członek komisji, 

4. Budny Jarosław – członek komisji.  

 

Następnie Przewodniczący Komisji przedstawił proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku posiedzenia. 

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2014. Opracowanie wniosku  

w sprawie udzielenia względnie nie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy. 

3. Sprawy bieżące, korespondencja. 

4. Oświadczenia i komunikaty. 

5. Zamknięcie posiedzenia komisji. 

Proponowany porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.2 

Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok 

zapoznała się również z informacją o stanie mienia komunalnego – stanowią one załącznik do 

protokołu. 

Wyjaśnień na zapytania członków komisji udzielała Skarbnik Gminy.  

 

Komisja zapoznała się również z treścią uchwały Nr 1/S/2015 Składu Orzekającego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia 

opinii o przedłożonych przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 

2014 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 

Skład orzekający RIO zaopiniował pozytywnie przedłożone przez Wójta Gminy Waganiec 

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok  

 

Komisja Rewizyjna wypracowała opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec o wykonaniu 

budżetu Gminy Waganiec za 2014 rok (stanowi ona załącznik do protokołu):  

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Waganiec na posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 roku 

rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy Waganiec z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok, 

sprawozdanie finansowe i zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Porównała z 

wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami i uwagami 

innych komisji, a także wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta na podstawie, których stwierdziła, co 

następuje: 

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał 

realizację dochodów w kwocie 15.356.320,16 zł. Dochody wykonano w kwocie 15.189.049,42 

zł, co stanowi 98,9 % planu. 
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2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu 

roku przewidywał kwotę 15.017.325,53 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 14.178.436,94 zł, 

co stanowi 94,4 % ogółu planu. 

3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 1.791.497,00 zł, co stanowiło 

11,9 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 1.530.860,65 zł, co stanowi 85,5 % 

planowanych wydatków na inwestycje. 

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 13.225.828,53 zł, zrealizowano wydatki w 

kwocie 12.647.576,29 zł, co stanowi 95,6 % ogółu planu. Z powyższej kwoty 85,6 % stanowiły 

wydatki na zadania własne, a 14,4 % wydatki na zadania zlecone (1.823.255,65 zł). 

5. Planowana nadwyżka budżetu Gminy na koniec 2014 roku miała wynieść 338.994,63 zł. 

6. Budżet Gminy zamknął się za 2014 rok nadwyżką budżetową w wysokości 1.010.612,48 zł. 

7. Ze środków budżetu Gminy w 2014 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 

775.000,00 zł, na plan 775.000,00 zł. 

8. Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło 1.895.568,78 

zł z terminem spłaty w 2015 roku i w latach następnych. 

9. Gmina na 31 grudnia 2014 roku nie posiadała wymagalnych zobowiązań z terminem płatności 

do 31 grudnia 2014 roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie 

społeczne i Fundusz Pracy, a także wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych 

poręczeń i gwarancji. 

10. Należności wymagalne na 31 grudnia 2014 roku stanowią kwotę 1.390.279,86 zł. 

11. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2014 rok wyniosły 630.532,93 zł. Skutki 

udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2014 rok wyniosły 12.627,77 zł. Łącznie 

stanowi to kwotę 643.160,70 zł, tj. 4,2 % zrealizowanych dochodów. 

12. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 rok dołączona do sprawozdania 

z wykonania budżetu Gminy Waganiec zawiera dane o przychodach i rozchodach 

od 01 stycznia 2014 r. oraz prawach własności i innych prawach majątkowych, a także dane 

o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonania tych praw. 

     Majątek zwiększył się o kwotę 1.303.594,27 zł i na dzień 31.12.2014 r. wynosił  

      34.831.829,33  zł. 

13. Komisja Rewizyjna zapoznała się z Uchwałą Nr 1/S/2015 Składu Orzekającego Nr 9 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2015 roku w sprawie 

wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Waganiec sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 

14. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła roczne sprawozdanie finansowe, na które składały się: 

- bilans z wykonania budżetu Gminy Waganiec za 2014 rok, 

- łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych za 

2014 rok, 

- łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunku zysków i strat 

samorządowych jednostek budżetowych za 2014 rok, 

- łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu 

samorządowych jednostek budżetowych za 2014 rok. 

15. Wójt Gminy, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą 

celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 

 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę do 

wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2014 rok i wystąpienia do Rady 

Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi. 

Podpisy Komisji: 

1. Radosław Zwierzchowski – przewodniczący  

2. Agnieszka Łopatowska – zastępca  

3. Jadwiga Czekała – członek  

4. Jarosław Budny – członek  
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Uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Waganiec z dnia 27 maja 2015 roku (stanowi załącznik 

do protokołu):  

w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Waganiec za 2014 rok. 

Komisja w składzie: 

1. Radosław Zwierzchowski - Przewodniczący Komisji, 

2. Agnieszka Łopatowska    - Z-ca Przewodniczącego Komisji, 

3. Jadwiga Czekała - Członek Komisji, 

4. Jarosław Budny - Członek Komisji, 

 

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 270 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała 

wykonanie budżetu Gminy za 2014 rok oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie Panu Piotrowi 

Kosik - Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2014 rok. 

 

Uzasadnienie 

Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2014 rok (wraz 

z informacją o stanie mienia komunalnego - zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3), sprawozdania 

finansowego i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Waganiec za 2014 rok oraz wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Wójta Komisja 

Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Panu 

Piotrowi Kosik - Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2014 rok. 

 

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 

za udzieleniem absolutorium - 4 głosy, 

przeciwko udzieleniu absolutorium - 0 głosów, 

wstrzymujących się - 0 głosów. 

Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy Powierza się Przewodniczącemu 

Komisji. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Radosław Zwierzchowski. 

 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Waganiec za 2014 

rok -  w wyniku głosowania jednogłośnie wnosi do Rady Gminy o udzielenie Panu Piotrowi 

Kosik - Wójtowi Gminy Waganiec absolutorium za 2014 rok. 

 

Ad.3 
Sprawy bieżące, korespondencja – brak. 

 

Ad.5 

Oświadczenia i komunikaty – brak. 

 

Ad.5 

Wobec zrealizowanego porządku posiedzenia, Przewodniczący Komisji R. Zwierzchowski  

o godz. 11
30  

zamknął posiedzenie. 
 

Protokołował:                                                                                                        Przewodniczący Komisji : 
Radosław Zwierzchowski 

 Radosław Zwierzchowski 

                                                                                                                                     


