
Protokół Nr 23/17 

 

                  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 

24 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Posiedzenie trwało od godz. 9  do godz. 12.30. 

W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, uczestniczyło 5 członków komisji 

oraz w części obrad: Pani Maria Małasińska – skarbnik gminy, Pani Karolina 

Sołtysiak – pomoc administracyjna. 

                Z wyjaśnień pani skarbnik wynika, że zobowiązania wymagalne na dzień 

31.12.2016 r. wynosiły 140.554,16 zł. Kwota ta została spłacona w roku bieżącym, 

ponieważ dofinansowanie na przebudowę dróg, które miało wpłynąć do końca 2016 

roku, wpłynęło na konto gminy – 11.01.2017 roku. 

               Pani Karolina Sołtysiak wyjaśniła natomiast, że w roku 2016 ani jednej 

osobie fizycznej nie umorzono podatku od środków transportowych. Kwota ulg i 

zwolnień z podatków za 2016 rok wyniosła 62.949,53 zł i dotyczyła: 

- podatek od nieruchomości – osoby prawne – 4.841,96 zł (strażnice, biblioteki), 

- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne – 52.893,57 zł – skutki zwolnień od 

budynków mieszkalnych, 

- podatek od środków transportowych – osoby prawne – 5.214 zł  - samochody 

strażackie, autobusy szkolne. 

               Członkowie komisji, po analizie rocznego sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Gnojno za 2016 rok i sprawozdania finansowego za 2016 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 2016 rok i opracowali opinię o wykonaniu budżetu Gminy Gnojno 

za 2016 rok  (uchwała oraz opinia stanowią załączniki do protokołu). 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

       

      Protokolant:                                                                   Przewodniczący Komisji: 

Barbara Czarnecka                                                                      Marian Okraj 



UCHWAŁA KOMISJI REWIZYJNEJ 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 24 maja 2017 roku 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy Gnojno za 2016 rok 

 

 Komisja w składzie: 

1. Marian Okraj   - przewodniczący 

2. Agata Segda   - sekretarz 

3. Jerzy Kwiecień  - członek 

4. Tomasz Pasternak  - członek 

5. Kazimierz Ziółkowski - członek 

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

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) - Komisja Rewizyjna 

pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy za 2016 rok oraz wnosi do 

Rady Gminy o udzielenie Panu Zbigniewowi Janikowi – Wójtowi Gminy Gnojno 

absolutorium za 2016 rok. 

Uzasadnienie 

          Po rozpatrzeniu sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 

2016 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 2016 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 

 

                                                                                                 Marian Okraj 



OPINIA 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gnojno 

o wykonaniu budżetu Gminy Gnojno za 2016 rok 

 

              Komisja Rewizyjna Rady Gminy Gnojno na posiedzeniu w dniu 24 maja 

2017 roku rozpatrzyła: 

1. sprawozdanie Wójta Gminy Gnojno z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok 

2. sprawozdanie finansowe za rok 2016,  

      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 19.392.329,93 zł. Dochody wykonano 

w kwocie 17.559.349,62 zł, co stanowi 90,55 % planu, w tym planowane 

dochody własne na kwotę 4.897.477 zł, wykonane w kwocie 4.670.834,13 zł, 

co stanowi 95,37  % planu. 

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach 

dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 20.319.712,74 zł. Wydatki 

zrealizowano w kwocie 18.494.584,59 zł, co stanowi 91,02 % ogółu planu. 

3. Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 

3.602.612  zł, co stanowiło 17,73 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano 

kwotę 2.648.248,55 zł, co stanowi 73,51 %  planowanych wydatków na 

inwestycje. 

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 16.627.100,74 zł, 

zrealizowano wydatki w kwocie 15.769.450,87 zł, co stanowi 94,84 % 

planowanych wydatków bieżących. Z powyższej kwoty 82,75 % stanowiły 

wydatki na zadania własne, a 17,25  % wydatki na zadania zlecone. 

5. Planowany deficyt budżetu Gminy w wysokości 927.382,81 zł, na koniec 2016 

roku wyniósł 935.234,97 zł i pokryty został  - 750.000 zł z kredytu, 177.382,81 

zł z wolnych środków oraz 7.852,16 zł z subwencji oświatowej na styczeń 2017 

roku. 

6. Budżet Gminy zamknął się za 2016 rok wynikiem ujemnym w wysokości 

935.234,97 zł. 

7. Ze środków budżetu Gminy w 2016 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek 

w kwocie 450.000  zł. 



8. Zadłużenie Gminy na koniec 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek 

wyniosło kwotę 11.213.399 zł z terminem spłaty w 2017 roku i latach 

następnych do 2035 roku. 

9. Gmina na 31 grudnia 2016 roku posiadała zobowiązania wymagalne na kwotę 

140.554,16 zł. 

Zobowiązania wymagalne wystąpiły, ponieważ Gmina nie otrzymała w 2016 

roku dofinansowania na przebudowę dróg gminnych w kwocie 239.050 zł. 

10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2016 rok wyniosły 335.743,57      

zł. Skutki udzielonych ulg, umorzeń, zwolnień z podatków za 2016 rok 

wyniosły 62.949,53 zł. Łącznie stanowi to kwotę 398.693,10 zł, co stanowi 

30,40 % zrealizowanych dochodów podatkowych. 

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

zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu 

środkami publicznymi. 

12. Jak wynika ze sprawozdania finansowego jednostki 

     - stan zadłużenia z tytułu  kredytów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:        

11.213.399 zł; 

           - stan należności na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi:      357.907,95 zł. 

13. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wyraziła pozytywną opinię o    

sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Gnojno za 2016 rok. 

14. Stan mienia komunalnego uległ zmianie poprzez: 

- sprzedaż jednej nieruchomości rolnej w miejscowości Falki za kwotę 1.200 zł, 

- sprzedaż pięciu nieruchomości rolnych położonych w miejscowości Gnojno 

za kwotę 118.706,07 zł, 

- zakup dwóch nieruchomości rolnych o pow. 0,06 ha położonych w msc. 

Rzeszutki za kwotę 4.279,70 zł. 

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

podstawy do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 2016 rok i 

wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi. 

 


