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Protokół Nr 12/20 

          z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 18 

września 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Gnojnie. 

Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 12.30. 

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, uczestniczyli: 

1. Damian Hen   - przewodniczący 

2. Beata Boś   - z-ca przewodniczącego 

3. Renata Korcipa  - sekretarz 

4. Andrzej Kuranda  - członek 

5. Andrzej Bartusiak  - członek 

Ponadto w posiedzeniu (w części obrad) wzięli udział: Pan Zbigniew Janik – wójt 

gminy, Pani Maria Małasińska - skarbnik gminy, Pani Agnieszka Liberek – 

podinspektor ds. księgowości podatkowej.+ 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gnojno za I półrocze 2020 

roku pod względem merytorycznym. 

3. Zaopiniowanie sprawozdania. 

Przebieg posiedzenia: 

Do punktu 1-go. 

          Otwarcia posiedzenia dokonał przewodniczący komisji – radny Damian Hen. 

Do punktu 2-go. 

          Budżet gminy Gnojno na rok 2020 uchwalony przez radę gminy w dniu 28 

stycznia 2020 roku w wyniku dokonanych zmian przez radę, a także przez wójta w 

ramach upoważnienia ustawowego, na dzień 30.06.2020 r. przedstawia się 

następująco: 

- plan dochodów - 23.265.776,88 zł 

- plan wydatków - 24.307.932,89 zł. 

Wykonanie na dzień 30.06.2020 r.: 

- dochody  -   11.177.209,55 zł, tj. 48,04% planu 

- wydatki  -   11.085.655,85 zł, tj. 45,61% planu. 

Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami w kwocie 

91.553,70 zł stanowi nadwyżkę budżetu. 

W I półroczu 2020 r. gmina nie uruchomiła zaplanowanego na ten rok kredytu i 

pożyczki w wys. 945.448,54 zł. Jedynymi przychodami były wolne środki w kwocie 

446.717,47 zł. 

W I półroczu spłacono 174.600 zł kredytu (na plan – 350.000), tj. 49,89% planu. 
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Koszty z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w I półroczu 2020 roku wyniosły 

kwotę 205.291,80 zł. 

Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 

15.843.245,00 zł.  

Dochody bieżące wykonano w kwocie 11.177.209,55 zł, co stanowi 52,23% planu. 

Dochody majątkowe, które według planu po zmianach miały wynieść 1.865.944,76 zł, 

nie zostały zrealizowane. 

Zaplanowane na kwotę 275.559,00 zł dochody ze sprzedaży majątku, w I półroczu 

2020 r. nie zostały wykonane. 

Rezerwa ogólna – z planowanej kwoty 65.000 zł wykorzystano 45.137 zł. 

Zaplanowane wydatki w 2020 roku wynoszą 24.307.933,89 zł, w tym: wydatki 

bieżące - 20.729.741,78 zł, wydatki majątkowe – 3.578.191,11 zł. 

Wykonanie w I półroczu 2020 r. wyniosło: 

- wydatki bieżące  - 10.723.188,79 zł 

- wydatki majątkowe -      362.467,06 zł. 

Ogółem wydatki wykonano w 45,61%. 

Zgodnie z Uchwałą Nr 104/2020 VI Składu Orzekającego z dnia 4 września 2020 roku 

- Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wyraziła  pozytywną opinię o informacji 

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gnojno za I półrocze 2020 roku (kserokopia 

uchwały – w załączeniu).   

    

Do punktu 3-go. 

 

             W wyniku dokonanej analizy komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie 

budżetu gminy za I półrocze 2020 r., zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. 

             Podczas posiedzenia dokonano także analizy wykonania planu finansowego 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Gnojnie, oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Gnojnie. 

Komisja nie dopatrzyła się nieprawidłowości w przedstawionych sprawozdaniach. 

SP ZOZ w Gnojnie za I półrocze 2020 r. wypracował zysk w wysokości 64.501,94                                           

zł. 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

                                                                                                  Przewodniczący Komisji 

 

                                                                                                          Damian Hen 

 

 

 

 


