
PROTOKÓŁ
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 4 maja 2017 roku

Komisja w składzie:

1. Henryk Grycz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2. Aneta Niewrzendowska członek komisji

3. Roman Ratajczak członek komisji

Ponadto w komisji udział wzięli:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk Henryka Litka,

2. Z-ca Burmistrza i Sekretarz Miasta i Gminy Dolsk Liliana Lenarczyk-Żurczak

3. Skarbnik Miasta i Gminy Dolsk Magdalena Surmicka

4. Z-ca Kierownika Referatu Finansowego Maria Woroch

Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący Komisji Henryk Grycz, który powitał

członków Komisji Rewizyjnej przedstawiając  proponowany porządek obrad posiedzenia

komisji:

Kontrola finansowa budżetu i jego wykonanie za 2016 rok, zaopiniowanie rocznego

sprawozdania z wykonania budżetu z zastosowaniem procedury zmierzającej do wywołania

uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy.

Kontrola Komisji Rewizyjnej objęła zagadnienia zgłoszone przez radnych na wspólnym

posiedzeniu komisji odbytym w dniu 19.04.2017r. tj.:

1. Przeprowadzanie inwestycji, które pierwotnie nie zostały w budżecie gminy na

rok 2016 zaplanowane. Ażeby wykonać zaplanowanego zadania z Funduszu

Sołeckiego Ostrowieczno (przyłącze energetyczne na boisku sportowym)

niezbędne okazało się zmodernizowanie istniejącego przyłącza energetycznego w

świetlicy i przedszkolu w Ostrowiecznie i tym samym zaangażować dodatkowe

środki w kwocie  8.733,00zł. Dotychczasowe przyłącze nie było przyłączem

trójfazowym.

Burmistrz Henryk Litka przypomniał, że fundusz sołecki Ostrowieczna w roku 2015

zaplanował w kwocie 8.000 zł wykonanie przyłącza energetycznego do boiska, tworząc

wspólną sieć energetyczną z obiektem świetlicy wiejskiej i przedszkola. Po konsultacji

technicznej odbytej z energetyką właściwym okazało się przebudować przestarzałą, istniejącą

instalację energetyczna w świetlicy wiejskiej i przy okazji przedszkola a dopiero później



rozbudować instalację o zaplanowane przez fundusz sołecki Ostrowieczno przyłącze

energetyczne boiska. I tak przebudowa przestarzałej instalacji (brak instalacji trójfazowej)

zaplanowana była ze środków budżetu gminy za 2015 w kwocie 8.733,00 zł zapłacona w roku

2016, natomiast zaplanowana i wykonana budowa przyłącza energetycznego dla boiska

sportowego w Ostrowiecznie angażowała środki funduszu sołeckiego Ostrowieczna.

2. Zobowiązania wynikające z zaległości w poszczególnych podatkach zarówno od

osób fizycznych jak i prawnych.

Skarbnik Magdalena Surmicka dokonała analizy:

· Zaległość w podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 112.609,17zł,

natomiast nadpłata 8zł. W miesiącu styczniu i lutym br uregulowano kwotę 14.083zł.

· Zaległość w podatku rolnym od osób prawnych wynosi 12.544zł, nadpłata 2zł. Kwota

uregulowana w I kwartale br to 7.944zł.

· W podatku leśnym od osób prawnych odnotowano nadpłatę w wysokości 4zł.

· Zaległość w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosi 230.010,88zł,

natomiast nadpłata w tym podatku wynosi 1.551,81zł. W miesiącu styczniu, lutym i

marcu br. uregulowano kwotę 22.287,28zł.

· Zaległość w podatku rolnym od osób fizycznych wynosi 26.962,35zł, a nadpłata

2.753,76zł. Na poczet powyższej zaległości w I kwartale br wpłacono -10.473,51zł.

· Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych wynosi 146,60zł, a nadpłata 1 zł.

Kwota uregulowana w miesiącu styczniu i lutym br. to 31,60zł

· Zaległość w podatku od środków transportowych wynosi 6.240,04zł, a nadpłata

1.346zł. Kwota uregulowana w I kwartale br. to 3.276zł

Na zobowiązania podatkowe w 2016 roku łącznie sporządzono 572 upomnienia i

wystawiono 418 tytułów wykonawczych.

Reasumując powyższą analizę Komisja Rewizyjna stwierdziła, że zaległości podatkowe

mają tendencję narastającą przy zbliżonej liczbie podatników.

3. Na podstawie wystąpienia pokontrolnego z dnia 20.02.2017r. punkt 23

Finansowanie deficytu budżetowego środkami pochodzącymi z rozliczeń z

budżetem państwa z tytułu subwencji oraz dotacji naruszyło przepisy ustawy o

finansach publicznych.



Maria Woroch informowała, że wysokość zgromadzonych środków na rachunku bankowym

na dzień 31 grudnia nie jest sprawą oczywistą i jasną, którego roku budżetowego dotyczy.

Zawsze w miesiącu grudniu gmina otrzymuje subwencję dotyczącą następnego roku

budżetowego. Jasny i przejrzysty obraz środków jakie gmina posiadała na koniec roku

budżetowego po dokonaniu rozliczeń za miniony rok dokonywane są do marca następnego

roku kalendarzowego.

Maria Woroch wspomniała również o trudnościach finansowych w przedmiotowym okresie

rozliczeniowym.

4. zastrzeżeniach dotyczących zmniejszenia zaplanowanych środków dla

Ochotniczej Straży Pożarnej

Maria Woroch wyjaśniła, że zmniejszenie w kwocie 5.797,00zł dokonywane było w

porozumieniu osób decyzyjnych w Ochotniczej Straży Pożarnej. Ponadto w budżecie gminy

na 2016 rok na dzień 31.12.2016r. pozostały środki w kwocie 3.274,48 zł które nie zostały

wydatkowane. Pozostawiona kwota stanowiła zabezpieczenie zobowiązań za energię

elektryczną, a w miesiącu styczniu gmina dokonuje ostatecznych rozliczeń z tytułu

otrzymanych dotacji i wpływa ostatnia kwota z tytułu rozliczeń dochodowych w tym udział w

podatku dochodowym od osób fizycznych i dochody rozliczane przez Urzędy Skarbowe.

Ponadto należy wspomnieć, że rok 2016 wprowadzone oszczędności dotyczyły wszystkich

zainteresowanych.

Przewodniczący Komisji Henryk Grycz podziękował za wyjaśnienia, jednocześnie pytając

członków Komisji Rewizyjnej o swoje przemyślenia, ewentualne wątpliwości.

Komisja Rewizyjna w obecnym na posiedzeniu składzie wysłuchała wyjaśnień.

Porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany.

Przewodniczący Komisji Henryk Grycz podziękował wszystkim za przybycie i zakończył

posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Protokolant Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej

Magdalena Pawłowska Henryk Grycz


