
    RADA MIEJSKA Borek Wlkp., dnia 29 kwietnia 2014r.

     BORKU WIELKOPOLSKIEGO

           KOMISJA REWIZYJNA

                                 Sz.P.

                                              Roman Kręciołek              

 Przewodniczący Rady Miejskiej

w/miejscu

Na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(  Dz. U. z 2013 r.  poz. 594 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Borku Wlkp. 

zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Borku Wlkp. za 2013 r.

Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Romuald Gawroński   - przewodniczący 

2. Przemysław Madzia  - z-ca przewodniczącego

3. Mieczysław Dębowiak – członek 

4. Tadeusz Ratajczak  - członek

5. Michał Dopierała      - członek 

na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2013 r.

Uchwalony przez Radę Miejską Borku Wlkp. budżet na rok 2013 uchwałą nr XXVII/154/2012 

z dnia 28 grudnia 2012 r. po uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku wynosił:

1. DOCHODY 27.665.743,10 zł

2. WYDATKI 26.339.693,10 zł

Dochody budżetowe planowano w wysokości 27.665.743,10 zł, a zrealizowano w wysokości 

26.279.353,59 zł,  co stanowi 94,99 %, w tym :

- dochody bieżące - 24.240.405,78 zł,

- dochody majątkowe             -   2.038.947,81 zł.
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Dotacje celowe na realizacje zadań zleconych i własnych zadań bieżących gminy oraz 

dotacje z funduszy celowych i z budżetu państwa, pomocy finansowej miedzy jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz porozumienia między jst:

 rolnictwo i łowiectwo             702.916,37 zł

 na drogi powiatowe i gminne            464.621,44 zł

 na pomoc społeczną          2.344.777,05 zł

 urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                 1.296,00 zł

 administracja publiczna                  66.087,00 zł

 na realizacje zadań z zakresu wychowania przedszkolnego               124.716,36  zł

 na pomoc materialną dla uczniów                  66.843,50 zł

 dotacja- zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu

     sołeckiego w 2012 roku                  63.668,35 zł,

 dotacja z funduszy celowych oraz dotacja otrzymana z Województwa 

           Wielkopolskiego dla zakładu budżetowego (ZAZ)                1.004.782,00 zł.

Środki na realizację projektów finansowanych z budżetu  UE oraz środki na 

współfinansowanie projektów:

 na  budowę kanalizacji                  1.210.046,28 zł,

 na drogi publiczne gminne                   358.985,49 zł,

 na promocję gminy ( Internetowe kroniki wsi)                     11.203,43 zł,

 dofinansowanie nauki języka angielskiego w gimnazjum- 

    Program YOUNGSTER PLUS                        4.140,00 zł,

 na realizację projektu „Nauczyciele i nauczycielki z SP w Wycisłowie z językiem 

angielskim na Ty”                       50.783,38 zł

 na realizacje projektu „Uśpiony Potencjał”                       85.645,28 zł,

 na realizacje projektu „Przedszkolaki przyszłością Gminy Borek Wlkp.” 496.750,00 zł,

 na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                          34.309,00 zł,

 na dofinansowanie projektu  „Uśpiony Potencjał”                        4.534,18 zł,

Subwencje:

 oświatowa                7.867.535,00 zł

 część wyrównawcza subwencji ogólnej               2.010.829,00 zł

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu zaległości: (m. in.: podatek od nieruchomości, podatek 

rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, wpływy z  innych lokalnych opłat,  
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w tym opłat za zagospodarowanie odpadami  komunalnymi, wpływów za wieczyste 

użytkowanie, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 

podatkowej oraz najmu i dzierżawy) w łącznej wysokości  751.467,15  zł stwierdziła, że z tego 

tytułu wystawiono 660 upomnień na kwotę 427.265,61 zł oraz 233 tytuły egzekucyjne na kwotę 

826.246,28 zł.

Została uregulowana zaległość z 2004 roku z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Podjęto czynności powodujące zabezpieczenia hipoteczne na nieruchomościach dotyczących 

podatników podatku od osób prawnych na kwotę  - 271.829,70 oraz od podatników podatku od 

osób fizycznych 21.816,06 zł.

Komisja Rewizyjna stwierdza, że upomnienia oraz tytuły wykonawcze są wystawiane na 

bieżąco.

Poważną zaległość tj. kwota 231.036,45 zł  stanowią dochody jednostek samorządu 

terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych ustawami.

Na niskim poziomie zostały wykonane dochody majątkowe- brak zainteresowania zakupem 

nieruchomości.

Komisja Rewizyjna zapoznała się również ze skutkami udzielonych ulg i zwolnień, umorzeń 

zaległości podatkowych jak i  skutki obniżenia uchwałą Rady Miejskiej górnych stawek 

podatków.

Wydatki budżetowe planowano w wysokości 26.339.693,10 zł, a zrealizowano w wysokości

24.391.662,85 zł, co stanowi 92,60 %,

w tym:

– wydatki majątkowe                        – wykonanie              2.761.853,37 zł

– wydatki bieżące  – wykonanie                          21.629.809,48 zł.

Wykonanie wydatków   w poszczególnych działach przebiegało następująco:

1. Rolnictwo i łowiectwo     1.163.872,58 zł,

2. Leśnictwo                                  14.196,00 zł,

3. Transport i łączność                             1.437.370,60 zł,

4. Turystyka                                    3.000,00 zł,

5. Gospodarka mieszkaniowa                                 108.716,83 zł,

6. Działalność usługowa                                  13.538,00 zł,

7. Administracja publiczna                              2.067.651,81 zł,

8. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                          1.296,00 zł,

Strona 3 z 6



9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poż.                      129.004,94 zł,

10. Obsługa długu publicznego                                 491.379,81 zł,

11. Oświata i wychowanie                             11.821.284,33 zł,

12. Ochrona zdrowia       160.734,82 zł,

13. Pomoc społeczna                                2.896.196,86 zł,

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej             1.319.637,46 zł,

15. Edukacyjna opieka wychowawcza       161.373,50 zł,

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        894.396,82 zł,

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego     1.573.741,99 zł,

18. Kultura fizyczna             134.270,50 zł.

Plan dochodów i wydatków w pełni odzwierciedla zmiany wprowadzone w ciągu roku 

budżetowego przez Radę Miejską zgodnie z potrzebami prawidłowej gospodarki finansowej 

i inwestycyjnej. W ciągu roku dokonano 15 zmian budżetu i w budżecie, w tym 6 zarządzeniami 

Burmistrza  i 9 uchwałami Rady Miejskiej.

Inwestycje były realizowane zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie o zamówieniach 

publicznych .

Komisja Rewizyjna nie stwierdziła w żadnym z działów klasyfikacji budżetowej przekroczenia 

rocznego planu wydatków.

Planowana w rozchodach spłata kredytu w roku 2013 została wykonana.

Zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w wysokości  2.873.380,00 zł.

Spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 2.873.379,67 zł.

Zadłużenia na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosło  11.771.538,39 zł, w tym z tytułu pożyczek na 

prefinansowanie 446.817,00 zł i  kredytów 11.324.721,39 zł.

Rezerwę budżetową  przeznaczono na wydatki bieżące w poszczególnych działach na: zakup 

wyposażenia do pomieszczenia komunalnego, na partycypację w kosztach utrzymania rzeki 

Pogony. Dokonano zwrotu dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich – dotyczy projektu „Recepta na lepsze jutro” 

Sposób rozdysponowania rezerwy budżetowej nie budzi zastrzeżeń i mieści się w ramach 

upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską Borku Wlkp.

W ciągu roku budżetowego w zakresie wykonywania planowanych w budżecie zadań i realizacji

dochodów Komisja Rewizyjna odbyła również następujące posiedzenia:
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W dniu 04 czerwca 2013 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę Miejsko – 

Gminnego Ośrodka Kultury w Borku Wlkp. oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy 

Borek Wlkp.

Przedmiotem  kontroli  była  analiza  celowości,  gospodarności  i  oszczędności  wydatkowania

środków.

Komisja w powyższym zakresie nie stwierdziła nieprawidłowości.

W dniu 05 września 2013 roku Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę dowożenia dzieci 

do szkół Gminy Borek Wlkp.  oraz analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu w oświacie 

za I półrocze 2013 roku.

Po  zapoznaniu  się  z  dokumentami  (sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za  

I półrocze 2013) Komisja stwierdziła, że dokumentacja finansowa jest prowadzona prawidłowo,

a wykazane zakupy zasadne.

Komisja nie wniosła zastrzeżeń.

Ponadto Komisja Rewizyjna rozpatrzyła  informację o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2013 r.

Komisja Rewizyjna stwierdziła przestrzeganie zasad gospodarki finansowej na podstawie 

wnikliwej analizy budżetu Gminy Borek Wlkp. za 2013 rok w powiązaniu ze sprawozdaniami 

budżetowymi Rb 27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z, RbN, Rb50 i sprawozdaniami finansowymi

- bilans z wykonania budżetu

- rachunek zysków i strat

- zmiany w funduszach

- bilans jednostkowy.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskie Borku Wlkp. zapoznała się z Uchwałą Nr SO-

0954/42/10/Ln/2014 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 

18 kwietnia 2014 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Borek Wlkp. za rok 2013.

Komisja Rewizyjna zapoznała się również z informacją o stopniu zaawansowania realizacji 

programów wieloletnich, gdzie przedstawiono stopień zaawansowania programów wieloletnich 

od momentu ich rozpoczęcia. W informacji przedstawiono łączne nakłady finansowe, limity 

wydatków w poszczególnych latach jak i źródła finansowania przedsięwzięcia.
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Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej Borku Wlkp. wyraża pozytywną opinię o realizacji 

budżetu Gminy Borek Wlkp. i wnosi o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Borku Wlkp.

za miniony rok 2013.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

1. Romuald Gawroński   …………………..…...........……..

2. Przemysław Madzia  ……………...………......................

3. Mieczysław Dębowiak ……………..……………………

4. Tadeusz Ratajczak ………….. …………………………

5. Michał Dopierała      ……………. ….….………………
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