
Załącznik do Uchwały Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Przystajń z dnia 9 czerwca 2015 r.
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Przystajń 
z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok

Opinia 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przystajń

z dnia 9 czerwca 2015 r.
o wykonaniu budżetu Gminy Przystajń za 2014 rok

Komisja  Rewizyjna  Rady  Gminy  Przystajń  na  posiedzeniach  w  dniach  25  maja  2015  r.

i  9  czerwca  2015  r.  rozpatrzyła  roczne  sprawozdanie  finansowe  Gminy  Przystajń  za  2014  rok,

sprawozdanie Wójta z wykonania budżetu Gminy Przystajń za 2014 rok wraz z opinią Regionalnej

Izby  Obrachunkowej  w  Katowicach  o  tym  sprawozdaniu  oraz  informację  o  stanie  mienia

komunalnego  Gminy  Przystajń.  Komisja  Rewizyjna  uwzględniała  przy  opiniowaniu  wykonania

budżetu  wyniki  swojej  całorocznej  działalności  kontrolnej,  w  szczególności:  kontrolę  realizacji

uchwał podjętych przez Radę w 2014 r. Komisja zwróciła również uwagę na rezultaty działalności

kontrolnej  podejmowanej  przez  organy  kontroli  zewnętrznej,  w  szczególności  Samorząd

Województwa  Śląskiego  w  związku  z  przyznanymi  Gminie  dotacjami  na  realizację  inwestycji

współfinansowanych ze środków europejskich.

W wyniku wyżej opisanych działań Komisja Rewizyjna stwierdza, że:

1. Uchwalony przez Radę Gminy Przystajń budżet na 2014 rok przewidywał dochody w kwocie

19 335 510,00  zł.  W  toku  wykonywania  budżetu  plan  dochodów korygowano  uchwałami

Rady  oraz  zarządzeniami  Wójta.  Łącznie  zaplanowane  dochody  po  zmianach  to  kwota

19 734 269,35 zł. Dochody wykonano w kwocie 19 489 647,13 zł, co stanowiło 98,76% planu

(procentowe  wykonanie  wyższe  niż  ubiegłoroczne).  Struktura  osiągniętych  dochodów:

dochody własne – 7 341 193,34 zł (37,67% dochodów), dochody majątkowe – 2 436 265,96 zł

(12,50% dochodów),  dotacje  celowe –  2 687 527,83 zł (13,79% dochodów),  subwencje  –

7 023 960,00 zł (36,04% dochodów).  

Niższe  wykonanie  dochodów  majątkowych  niż  pierwotnie  zaplanowano  zostało

spowodowane m. in. brakiem sprzedaży składników majątkowych z powodu braku oferentów.

W  tym  przypadku  nie  można  przypisać  organowi  wykonawczemu  odpowiedzialności  za

niewykonanie planu. 

Wyższe  wykonanie  dochodów bieżących  dotyczyło  udziałów w podatku  dochodowym  od

osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływów z zezwoleń na sprzedaż



napojów  alkoholowych  na  terenie  Gminy  oraz  podatków  od  środków  transportowych.

Komisja  pozytywnie  oceniła  działania  Urzędu  Gminy  związane  z  poborem  i  ustalaniem

podatków lokalnych – w tym zakresie wzywano podatników do składania wyjaśnień i korekt

w deklaracjach podatkowych. W konsekwencji wykonanie planu dochodów wyniosło 99,81%.

2. Uchwalony  przez  Radę  Gminy  Przystajń  budżet  przewidywał  wydatki  w  kwocie

18 025 245,60 zł. Po zmianach w toku wykonywania budżetu dokonanych przez Radę Gminy

Przystajń  w  drodze  uchwał  oraz  przez  Wójta  w  drodze  zarządzeń  budżet  przewidywał

realizację  wydatków  w  kwocie  18  987  859,24  zł.  Wydatki  wykonano  w  kwocie

16 264 949,88 zł, co stanowiło 85,66% planu. 

Na  realizację  inwestycji  (wydatki  majątkowe)  zaplanowano  w  budżecie  Gminy  Przystajń

kwotę  3 245 373,03 zł,  co  stanowiło  ok.  18,00  % ogółu  planu wydatków.  Wydatkowano

kwotę 1 205 241,84 zł, co stanowiło  37,14 % planowanych wydatków na inwestycję. Niskie

wykonanie  wydatków  majątkowych  dotyczy  inwestycji:  budowy  stacji  uzdatniania  wody

w Przystajni. Wydatki w tym zakresie ujęto w budżecie na 2015 r.

Na  wydatki  bieżące  budżetu  Gminy  Przystajń  zaplanowano  kwotę  18  987  859,24  zł,

zrealizowano  wydatki  w  kwocie  15 059  708,04  zł,  co  stanowiło ok.  79,31  %  ogółu

planowanych wydatków bieżących. 

3. Dotacje w 2014 r. zrealizowane zostały w wysokości 1 949 633,42 zł.

4. Zaplanowane  przychody  po  zmianach  budżetu  wyniosły  2 725  929,29  zł,  i  w  tej  kwocie

zostały zrealizowane. 

5. Zaplanowane rozchody po zmianach budżetu wyniosły 3 472 339,40 zł, i w tej kwocie zostały

zrealizowane. Ze środków budżetu Gminy spłacono następujące raty: 80 000 zł tytułem spłaty

kredytu  w  Banku  Spółdzielczym  w  Krzepicach,  500 000,00  zł  w  ING  Banku  Śląskim

i  20  000,00  zł  w  Banku  Spółdzielczym  Tarnowskie  Góry;  920  000,00  zł  tytułem spłaty

pożyczki w BOŚ; 134 865,40 zł i 1 817 474,00 zł tytułem spłaty pożyczek w WFOŚiGW.

6. Komisja Rewizyjna, mając na względzie ostatecznie zaplanowane (czyli po zmianach) kwoty

dochodów i przychodów budżetu oraz ostatecznie zaplanowane kwoty wydatków i rozchodów

budżetu, ustaliła, że budżet w 2014 r. został zrównoważony.

7. Zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosło

5 660 622,28  zł.  Komisja  pragnie  zauważyć,  że  stan  zadłużenia  Gminy  na  koniec

2014 r. w porównaniu do roku poprzedniego spadł o kwotę 1 979 053,40 zł.

8. Łączna  kwota  zaległości  podatkowych  należnych  Gminie  Przystajń  w  2014  r.  pomimo

odpowiedniej i  aktywnej  polityki  wobec dłużników wyniosła  270 642,22 zł.  W 2014 r.  na

zaległości  z  tytułu  łącznego  zobowiązania  pieniężnego  wystawiono  upomnienia  w  ilości

328 sztuk na łączną kwotę  256 559,97 zł oraz 190 sztuk tytułów wykonawczych na kwotę



142 497,60 zł.  W wyniku prowadzonej windykacji  przez Urząd Skarbowy uzyskano kwotę

41 277,34 zł wpłat na poczet zaległości. Dokonano wpisu hipoteki przymusowej w kwocie

210 108,10 zł.  W 2014 r. na zaległości dot. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w kwocie 14 082,25 zł wystawiono 131 szt upomnień.

9. Gmina Przystajń w 2014 roku nie posiadała i nie udzielała poręczeń.

10. Gmina Przystajń w 2014 r. osiągnęła przychody w kwocie  16 329,26 zł z tytułu lokowania

środków na lokatach terminowych w innych bankach. 

11. W 2014 r. Gmina Przystajń nie udzieliła pożyczki dla OSP.

12. Opis wydatków z rezerw budżetowych zawarto w załącznikach do opinii.

13. W roku budżetowym 2014 r. Rada Gminy Przystajń pięciokrotnie nowelizowała budżet, zaś

Wójt  Gminy  Przystajń  wydał  dwadzieścia  cztery  zarządzenia  dotyczące  zmian  w  planie

finansowym  Gminy.  Wójt  działał  w tym zakresie  na  podstawie  upoważnień  ustawowych,

zawartych w ustawie o finansach publicznych, a w zakresie zmian dotyczących wynagrodzeń,

uposażeń  i  wydatków  majątkowych  został  upoważniony  przez  radę  gminy  w  uchwale

budżetowej.  Zmiany  budżetu,  w  tym  przeniesienia  kwot  z  rezerwy  ogólnej  najczęściej

uzasadniano  koniecznością  dostosowania  planu  wydatków  do  bieżących  potrzeb,

otrzymanymi  dotacjami  celowymi  na  realizację  zadań  bieżących  z  zakresu  administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, wykonywaniem zadań bieżących. 

14. Komisja  Rewizyjna  stwierdziła,  że  Zamawiający  w  toku  postępowań  stosował  przepisy

ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Na tej podstawie zasadny jest

wniosek,  że  w  zakresie  nabywania  usług,  dostaw  czy  robót  budowlanych,  do  których

obligatoryjnie  stosowano  przepisy  o  zamówieniach  publicznych.  Gmina  Przystajń

dokonywała  wydatków publicznych w sposób celowy i  oszczędny.  Na powyższy wniosek

wskazują  też  kontrole  zewnętrzne  dotyczące  realizacji  inwestycji  współfinansowanych

z  udziałem  środków  europejskich.  Zasady  udzielania  zamówień  publicznych  o  wartości

poniżej  tzw.  kwot  progowych  ustalono  w  drodze  zarządzenia  Wójta  (tzw.  Regulamin

udzielania  zamówień  publicznych  w  Urzędzie  Gminy  Przystajń,  których  wartość  nie

przekracza wyrażonej  w złotych równowartości kwoty 30.000 euro). Wydatki  dokonywane

były  w  granicach  kwot  ustalonych  w  planie  finansowym,  zgodnie  z  ich  zaplanowanym

przeznaczeniem.

15. W  toku  wykonywania  budżetu  Gminy  Przystajń  na  rok  2014  nie  podjęto  decyzji,

o  których  mowa  w art.  260 ustawy o  finansach publicznych,  o  blokowaniu planowanych

wydatków budżetowych.

16. W  2014  r.  gminne  jednostki  oświatowe  nie  gromadziły  dochodów  na  tzw.  rachunkach

dochodów własnych, a uzyskane dochody odprowadzały na rachunek Gminy Przystajń.



17. Komisja  Rewizyjna  wskazuje,  że  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  za  2014  r.  zostało

sporządzone  w  szczegółowości  nie  mniejszej  niż  w  uchwale  budżetowej,  i  podobnie  jak

sprawozdanie  finansowe  Gminy  Przystajń  za  2014  r.  zostało  przedłożone  Radzie

z zachowaniem terminów ustawowych.

      Komisja Rewizyjna Rady Gminy Przystajń, biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, a przede

wszystkim  stan  zrealizowanych  dochodów  i  wydatków  budżetowych  w  stosunku  do  wielkości

zaplanowanych  pozytywnie opiniuje wykonanie przez Wójta Gminy Przystajń budżetu Gminy

Przystajń za 2014 rok.
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