
Protokół Nr 11/20 

 

                  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 

21 maja 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Posiedzenie trwało od godz. 9  do godz. 11.10. 

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięło 5 członków 

komisji. 

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) uczestniczyła Pani Maria Małasińska – 

skarbnik gminy. 

               Członkowie komisji, po analizie rocznego sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Gnojno za 2019 rok i sprawozdania finansowego za 2019 rok, oraz po 

zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach (opinia – w 

załączeniu) podjęli uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Gnojno za 2019 rok i opracowali opinię o wykonaniu budżetu Gminy Gnojno 

za 2019 rok  (uchwała oraz opinia stanowią załączniki do protokołu). 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

       

      Protokolant:                                                                   Przewodniczący Komisji: 

Barbara Czarnecka                                                                      Damian Hen 



UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 21 maja 2020 roku 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Gnojno za 2019 rok 

 

 Komisja w składzie: 

1. Damian Hen   - przewodniczący 

2. Beata Boś   - z-ca przewodniczącego 

3. Renata Korcipa  - sekretarz 

4. Andrzej Kuranda  - członek 

5. Andrzej Bartusiak  - członek 

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

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) - Komisja Rewizyjna 

pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2019 rok oraz wnosi do 

Rady Gminy o udzielenie Panu Zbigniewowi Janikowi – Wójtowi Gminy Gnojno 

absolutorium za 2019 rok. 

Uzasadnienie 

          Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 

2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdań z wykonania 

planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ w Gnojnie, zapoznaniu się z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z wykonania budżetu oraz po 

wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy – Komisja Rewizyjna pozytywnie 

oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik 

do niniejszej uchwały.  

Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Panu Zbigniewowi Janikowi – 

Wójtowi Gminy Gnojno – absolutorium za 2019 rok. 

 

        Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 

        za udzieleniem absolutorium   5 głosów, 

        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. 

 

                                                                                Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

                                                                                                 Damian Hen 



OPINIA 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno 

o wykonaniu budżetu Gminy Gnojno za 2019 rok 

 

              Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gnojno na posiedzeniu w dniu 21 maja 

2020 roku rozpatrzyła: 

1. sprawozdanie Wójta Gminy Gnojno z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok 

2. sprawozdanie finansowe za rok 2019,  

      zapoznała się z informacją o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdaniami  

z wykonania planów finansowych instytucji kultury i SP ZOZ a także wysłuchała 

ustnych wyjaśnień Skarbnika Gminy, 

 

a następnie stwierdziła, co następuje: 

 

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

przewidywał plan dochodów w kwocie 27.373.170,72 zł. Dochody wykonano 

w kwocie 26.562.514,75 zł, co stanowi 97,04 % planu, w tym planowane 

dochody własne na kwotę 7.152.596,08 zł, wykonane w kwocie 6.464.436,21 

zł, co stanowi 90,38  % planu. 

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach 

dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 27.080.810,33 zł. Wydatki 

zrealizowano w kwocie 25.823.436,89 zł, co stanowi 95,36 % ogółu planu. 

3. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 

6.739.220,27 zł, co stanowiło 24,88 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano 

kwotę 6.183.060,84 zł, co stanowi 91,75 % planowanych wydatków na 

inwestycje. 

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 20.341.590,06 zł, 

zrealizowano wydatki w kwocie 19.640.376,05 zł, co stanowi 96,55 % 

planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty 67,23 % stanowiły 

wydatki na zadania własne, a 32,77  % wydatki na zadania zlecone. 

5. Na koniec 2019 roku różnica między wykonanymi dochodami a wykonanymi 

wydatkami wyniosła kwotę 739.077,86 zł i stanowi nadwyżkę budżetu. 

6. W 2019 roku z dochodów własnych spłacono raty zaciągniętych pożyczek w 

kwocie 345.000 zł. 

7. Zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek 

wyniosło kwotę 16.017.845 zł z terminem spłaty do 2039 roku. 

8. Gmina na dzień 31 grudnia 2019 roku nie posiadała zobowiązań wymagalnych.  

9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2019 rok wyniosły 269.379      

zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2019 rok 



wyniosły 67.399 zł. Łącznie stanowi to kwotę 336.778 zł, co stanowi 24,79 % 

zrealizowanych dochodów podatkowych. 

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

zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu 

środkami publicznymi. 

11. Jak wynika ze sprawozdania finansowego jednostki 

   - stan zadłużenia z tytułu  kredytów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:              

    16.017.845 zł; 

           - stan należności na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi:      468.214 zł. 

12. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach uchwałą Nr 50/2020 z dnia 

14.04.2020 r. wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniach z wykonania 

budżetu Gminy Gnojno za 2019 rok. 

13. Stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez sprzedaż 12 nieruchomości w 

miejscowości Gnojno o powierzchni 1,242 ha. Kwota netto uzyskana z tej 

sprzedaży wyniosła 268.171 zł. 

            Mając powyższe na uwadze – Komisja Rewizyjna uznała, że są wystarczające 

podstawy do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2019 rok i 

wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi. 


