Protokół nr 45
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Krzemieniewo
w dniu 31 lipca 2014
Dnia 31 lipca 2014 o godzinie 13.00 odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący komisji powitał zebranych i zaproponował następujący porządek obrad.
1. Ocena wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014
2. Omówienie zmian w budżecie dokonanych przez Wójta Gminy .
3. Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczący Komisji powitał zebranych członków Komisji. Lista obecności na
posiedzeniu Komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokółu. Następnie przystąpiono
do realizacji porządku obrad . Przewodniczący udzielił głosu Skarbnikowi Gminy z prośbą o
przedstawienie przebiegu wykonaniu budżetu gminy w I półrocze 2014.
Ad. pkt.1
Na wstępie skarbnik gminy przedstawiła ogólne dane o wykonaniu budżetu gminy , które
obrazuje zamieszczona tabela .
wyszczególnienie
plan w złotych
wykonanie w złotych
A. Dochody
55,93%
22 639 363,00
12 661 907,76
w tym : dochody bieżące
21 736 312,80
12 074 161,55
dochody majątkowe
903 050,20
587 746,21
B. Wydatki
46,67%
25 419 778,47
11 863 322,35
w tym: wydatki bieżące
19 940 325,04
10 309 140,47
wydatki majątkowe
5 479 453,43
1 554 181,88
C. Deficyt budzetu /nadwyżka
- 2 780 415,47
798 585,41
D. finansowanie - nadwyżka
2 780 415,47
Z tabeli wynika, że w trakcie I półrocza zachowano podstawową zasadę finansów
publicznych określoną w art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych a dotyczącą
zachowania limitów dochodów bieżących i wydatków bieżących.
Prawidłowość polega na wykonaniu dochodów bieżących w stopniu wyższym niż poniesione
wydatki bieżące.
Jak wynika z przedstawionych danych w trakcie I półrocza 2014 wszystkie uzyskane
dochody majątkowe w kwocie 587.746,21 zł, wraz z częścią dochodów bieżących w kwocie
966.435,67 zł przeznaczono na wydatki majątkowe gminy.
W dalszej kolejności omówiono realizację poszczególnych źródeł dochodów wg działów
klasyfikacji budżetowej. Przedstawiono kwoty zaległości podatkowych oraz informację o
odraczanych i rozkładanych na raty kwotach podatków. Z dużym zadowoleniem przyjęto
informację o wzroście dochodów z wynajmu sal wiejskich oraz o podejmowanych
działaniach zmierzających do uzyskania środków zewnętrznych ( unijnych ) .
Skarbnik Gminy omówiła ogólnie wydatki bieżące budżetu. W sposób szczegółowy Komisja
zajęła się analizą wydatków inwestycyjnych gminy i wydatków realizowanych w ramach
funduszy sołeckich poszczególnych wsi. Dużo uwagi komisja poświęciła analizie

zaawansowania przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.Szczególną
uwagę radnych skupiła analiza planowanego zadania- projektu dokumentacji na budowę
oczyszczalni ścieków w Luboni i budowę sieci kanalizacji sanitarnej wsi Lubonia, Kociugi,
Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno.
Cały materiał analizowany przez Komisję stanowi załącznik nr 2 do protokółu.
Sytuację w budżecie gminy na dzień 30.06.2014 oceniono pozytywnie.
Do przedstawianego materiału nie wniesiono uwag.
Ponadto Skarbnik gminy nakreśliła bieżącą sytuację finansową gminy związane z nasileniem
wydatków budżetu, które poniesiono w miesiącu lipcu 2014.
Ad. pkt.2
W okresie do dnia 13 czerwca 2014 do dnia 31 lipca 2014 Wójt gminy wydał jedno
zarządzenia zmieniające budżet gminy w roku 2014 tj. nr 11/2014 z dnia 23 lipca 2014.
W zarządzeniu zwiększono planowane dochody i wydatki budżetu gminy o łączną kwotę
18.195 zł. Podstawą dokonania zmian były zawiadomienia o przyznaniu gminie dotacji od
Wojewoda Wielkopolskiego w związku z zadaniami realizowanymi przez ośrodek pomocy
społecznej.
Ad. pkt. 3
Skarbnik Gminy poinformowała, że najbliższa sesja Rady Gminy planowana jest w
pierwszym tygodniu września br.
Na sesji konieczna będzie zmiana uchwały budżetowej gminy na rok 2014 i zmiany
wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2017. Konieczność zmian wynika z tego, że
podpisane będą do tego czasu umowy na dofinansowanie dwóch inwestycji środkami
unijnymi. Umowy dotyczą
1) budowy grillowiska w Drobninie na które dofinansowanie ma wynieść nie więcej
niż 80 % kosztów kwalifikowalnych to jest maksymalnie 85.000 zł
2) budowy stacji uzdatniania wody w Mierzejewie. ( dofinansowanie ma wynieść nie więcej
niż 75 % kosztów kwalifikowalnych to jest maksymalnie 700.000 zł )
Przewodniczący ustalił , że następne posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 19 sierpnia
2014 o godzinie 13.00 . Komisja zajmie się kontrolą zamówień publicznych o wartości
poniżej 30.000 Euro.

Na powyższym protokół zakończono.
protokółowała D.A

Przewodniczący Komisji
(-) Radosław Sobecki

