
Załącznik do Protokołu Nr 18/16

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chocianowie 

z dnia 6 czerwca 2016 r. 

O P I N I A

        Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 6 czerwca 2016 r.

   w sprawie wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2015 rok

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)  oraz  art.  270  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  

o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  

w Chocianowie w składzie:

1. Bronisław Klita – Przewodniczący Komisji

2. Krzysztof Kowalczyk– Członek Komisji 

3. Piotr Piech– Członek Komisji 

na  posiedzeniu  w  dniu  6 czerwca 2016 r.rozpatrzyła sprawozdanie  Burmistrza  Miasta i Gminy

Chocianów z wykonania budżetu za 2015 r., sprawozdanie finansowe Gminy Chocianów za 2015 r.,

informację o stanie mienia komunalnego oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu.

Po  zapoznaniu  się  z  wyżej  wymienionymi  dokumentami  oraz  wysłuchaniu  ustnych  wyjaśnień

Skarbnika Miasta i Gminy Chocianów Komisja dokonała kompleksowej oceny wykonania budżetu,  

w  tym  wydatkowania  środków  publicznych,  pod  względem  celowości  i  gospodarności  przy  jego

realizacji.  Wynik i ocena powyższych dokumentów znalazły swoje odzwierciedlenie w ustaleniach i

wniosku niniejszej opinii. Podstawą do wydania opinii było:

1. Zarządzenie Nr 58.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 marca 2016r.  

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu gminy Chocianów za 2015 rok.

2. Zarządzenie Nr 104.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 13 maja 2016r. 

w  sprawie  przekazania  Radzie  Miejskiej  w  Chocianowie  sprawozdania  finansowego gminy

Chocianów za 2015 rok.

3. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o sprawozdaniu rocznym z wykonania

budżetu. 

Dokumenty zostały złożone Radzie Miejskiej w Chocianowie z zachowaniem  ustawowego terminu

oraz  są  zgodne  z   wymogami ustawy  o finansach publicznych. 

Dane ogólne

Budżet Miasta i Gminy Chocianów na 2015 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Chocianowie

uchwałą Nr VI.28.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. W ciągu roku  budżetowego  Rada  Miejska podjęła 
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8 uchwał w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz  Miasta i  Gminy  Chocianów wydał  

31 zarządzeń na podstawie upoważnień wynikających z ustawy o finansach publicznych oraz § 16  

ust. 1 uchwały w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2015 r. Budżet ulegał zmianom zarówno  

po  stronie  dochodówjak  i  wydatków.  Ponadto  Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Chocianów  wydawał

zarządzenia  w  sprawie  planu  finansowego  do  uchwał  podejmowanych  przez  Radę  Miejską  

w Chocianowie na podstawie art. 249 ustawy. 

W sprawozdaniu przedstawiono realizację budżetu gminy w sposób przejrzysty dzięki:

 zestawieniom tabelarycznym, 

 planu i wykonania dochodów oraz planu i wykonania wydatków wg  działów,  rozdziałów  

klasyfikacji  budżetowej.  Część  opisowa do sprawozdania  w sposób  szczegółowy i  rzetelny

przedstawia zmiany budżetu dokonywane w trakcie roku budżetowego.

Na podstawie  przedłożonych przez Burmistrza  Miasta  i  Gminy  sprawozdań z  wykonania  budżetu  

oraz sprawozdania finansowego należy stwierdzić, że założony plan dochodów i wydatków  wykonany

został  w  stopniu  bardzo dobrym. 

1. Dochody 

Uchwalony przez Radę Miejską w Chocianowie budżet, po uwzględnieniu zmian dokonanych  w ciągu

roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 41.838.312,91 zł.  Dochody wykonano w kwocie

40.519.517,42  zł  co  stanowi  96,85%.  Wykonane  dochody  bieżące  wyniosły  34.262.385,49  zł,  

tj. 99.38%. Dochody majątkowe uzyskano w kwocie 6.257.131,93 zł, tj. 85% planu. 

2. Wydatki 

Uchwalony przez Radę Miejską w Chocianowie plan wydatków po zmianach dokonanych w ciągu roku

przewidywał  kwotę  42.100.152,91  zł.  Wydatki  zrealizowano  w  kwocie  38.414.068,38  zł,  

co  stanowi  91,24%.  Z  tego  wydatki  bieżące  w  kwocie  31.575.890,36  zł,  tj.  95,93%,  a  wydatki

majątkowe w kwocie 6.838.178,02 zł, tj. 74,46%. 

Przedłożone przez Burmistrza sprawozdanie szczegółowo przedstawia wykonanie planu dochodów  

w poszczególnych pozycjach, jak również wszystkie dokonane w 2015 roku wydatki. 

3. Wynik budżetu 

Na  dzień  31  grudnia  2015  r.  uzyskano  nadwyżkę  budżetową  w  wysokości  2.105.449,04  zł,  

przy  planowanym  deficycie  budżetu  w  wysokości  261.840,00  zł.  Wykonane  wydatki  bieżące  

w  wysokości  31.575.890,36  zł  nie  przekroczyły  dochodów  bieżących  wykonanych  w  wysokości

34.262.345,49 zł, a tym samym został zachowany wymóg wynikający z ustawy o finansach publicznych

mówiący,  iż  wykonane  wydatki  bieżące  nie  mogą  być  wyższe  niż  wykonane  dochody  bieżące

powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.
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4. Przychody i rozchody budżetu 

W 2015 r. wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 1.700.000 zł. 

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Chocianów  dokonał  spłaty  rat  wcześniej  zaciągniętych  pożyczek  

oraz wykupu obligacji w kwocie 1.438.160,00 zł.

5. Zobowiązania gminy 

Zadłużenie  Gminy  Chocianów z  tytułu  zaciągniętych  długoterminowych  pożyczek,  emisji  obligacji,

leasingu oraz wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego i UMiG na dzień 31.12.2015 r. wyniosło

14.439.168,43  zł,  tj.  35,64%  wykonanych  dochodów.Relacja,  o  której  mowa  w  art.  243  

ust.  1 ustawy o finansach publicznych tj.  relacja łącznej kwoty spłaty pożyczek i  wykupu obligacji

komunalnych  wraz  z  wydatkami  na  obsługę  długu  z  tytułu  odsetek,  do  wykonanych  dochodów

ogółem wyniosła 5,25%. Dopuszczalny wskaźnik spłaty długu, ustalony zgodnie z art.  243 ustawy  

o finansach publicznych wynosił 6,86%.

6. Ocena i wnioski

Analizując  przedłożone  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Gminy  Chocianów za  2015  r.  Komisja

stwierdziła,  że  odpowiada  ono  ustawowym  wymogom  szczegółowości  tj.  przedstawiono  

je w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. 

Przedstawiono  skutki  udzielenia  przez  gminę  ulg,  odroczeń,  umorzeń   i  zwolnień z tytułu

obniżenia  stawek  podatków  oraz  zwolnień  wg  uchwały  Rady  Miejskiej  oraz  na  podstawie

indywidualnych wniosków, według decyzji Burmistrza, w wysokości ogółem941.669,15 zł. 

Komisja  stwierdziła  również,  że  poziom  realizacji  dochodów  w  stosunku  do  lat  ubiegłych

zdecydowanie siępoprawił. 

W  oparciu   o   analizę   sprawozdań   z   wykonania  budżetu  Komisja  Rewizyjna  ustaliła,  

że w zakresie wydatków przestrzegane były podstawowe zasady wykonywania budżetu. Wydatki  były

dokonywane  w  granicach  kwot  ustalonych  w  planie  finansowym,  zgodnie z zaplanowanym

przeznaczeniem. 

W  toku  badania  sprawozdania  Komisja  Rewizyjna  nie  stwierdziła  naruszenia  prawa,  

ani  też  przekroczenia   upoważnień   udzielonych  przez  Radę  Miejską.  Burmistrz  Miasta  i  Gminy

Chocianów nie korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu

roku przejściowego deficytu budżetu w rachunku bieżącym. Natomiast  skorzystał  z  upoważnienia  

do lokowania wolnych środków w innych bankach, co jest działaniem rozsądnym i gospodarczym. 

Oceniając  stopień realizacji  wydatków,  w tym także zrealizowanych zadań inwestycyjnych,

kierując  się  w  ocenie  zasadą  celowości,  oszczędności  i  uzyskania  najlepszych  efektów,  Komisja

stwierdza, że zasady te nie zostały naruszone, a zadania inwestycyjne w stopniu dobrym zrealizowane.
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Komisja  Rewizyjna  zapoznała  się  także  z  informacją  z  wykonania  planów  finansowych

samorządowej instytucji kultury tj. Chocianowskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej Miasta

i Gminy w Chocianowie. Sprawozdania samorządowych instytucji kultury Komisja oceniła pozytywnie. 

Komisja  przeanalizowała  informację  o  stanie  mienia  komunalnego  sporządzaną  na  dzień

31.12.2015 r. spełniającą wymogi art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych tj. o sposobie

nabycia  tego  mienia,  gospodarowanie  zasobem,  zdarzenia  mające  wpływ  na  stan  tego  mienia,

dochody gminy uzyskane z tytułu wykonania własności i innych praw majątkowych i wydatki związane

z gospodarowaniem mieniem gminnym. Uchybień w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym

nie stwierdzono. 

W  zakresie  przedłożonego  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Chocianów  sprawozdania

finansowego za 2015 rok Komisja dokonała analizy bilansu z wykonania budżetu, który przedstawia

sytuację finansową Gminy. Sprawozdanie finansowe przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne

dla oceny sytuacji. 

Bilans z wykonania budżetu Gminy Chocianów sporządzony na dzień 31.12.2015 r. wyniósł:

 po stronie aktywów:

- stan na początek roku 2 531 690,80 zł

- stan na koniec roku 3 024 569,47zł

 po stronie pasywów:

- stan na początek roku 2 531 690,80 zł

- stan na koniec roku 3 024 569,47 zł

Komisja analizując bilans z wykonania budżetu stwierdziła, że  suma bilansowa aktywów jest równa

sumie bilansowej pasywów, tym samym zachowana została równowaga bilansowa. 

Komisja  zapoznała  się  także  z  pozostałą  częścią  przedstawionego  sprawozdania  finansowego.

Dokonana została analiza i ocena poszczególnych pozycji łącznego bilansu jednostek budżetowych  

i  samorządowego  zakładu  budżetowego,  łącznego  rachunku  zysków  i  strat  jednostki  oraz

łącznegozestawienia zmian w funduszu jednostki. Na łączny bilansskładają się wyszczególnione dane

wynikające  ze  sprawozdań  finansowych  jednostek  budżetowych  i  samorządowego  zakładu

budżetowego tj.: 

- Szkoły Podstawowej w Chocianowie,

- Szkoły Podstawowej im. Wł. St. Reymonta w Trzebnicach,

- Szkoły Podstawowej im. J. Pawła II w Szklarach Dolnych,

- Szkoły Podstawowej w Parchowie,

- Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie,

- Przedszkola Miejskiego w Chocianowie,
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- Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,

- Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie.

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedłożonego sprawozdania finansowego Gminy Chocianów

za 2015 rok. 

Komisja  Rewizyjna  rozpatrując  przedłożone  sprawozdania  zapoznała  się  jednocześnie  z  Uchwałą  

Nr  II/122/2016  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we  Wrocławiu  

z  dnia  28  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  opinii  o  przedłożonym  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy

Chocianów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2015 rok.  Regionalna

Izba Obrachunkowa we Wrocławiu wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu.

Reasumując,  przedłożone  sprawozdanie  z   wykonania   budżetu  Gminy   Chocianów za 2015

rok przedstawia w sposób wyczerpujący i rzetelny stan jego realizacji.

Burmistrz   Miasta   i   Gminy   Chocianów  realizując   zadania   związane z  wykonaniem budżetu,

kierował  się  zasadą  celowości  i  rzetelności  w  gospodarowaniu  środkami  publicznymi.  Wykonanie

budżetu należy więc uznać za prawidłowe. 

W części opisowejsprawozdania omówiono przyczyny odchyleń od wartości planowanychniezależnych

od działań organu wykonawczego.  

Komisja Rewizyjna wskazuje na zmniejszające się zadłużenie Gminy Chocianów. 

Mając   na   uwadze   powyższe,   Komisja   Rewizyjna   Rady   Miejskiej   w   Chocianowie

wnioskuje  do Rady Miejskiej w Chocianowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy

Chocianów za 2015 rok. 

W N I O S E K 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chocianowie 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów

Na  podstawie  art.  18a  ust.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym  

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

(Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)Komisja Rewizyjna  Rady  Miejskiej w  Chocianowie  wnioskuje

do Rady Miejskiej w Chocianowie o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów

z tytułu wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2015 rok.

U z a s a d n i e n i e

W wyniku dokonanej analizy sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonaniabudżetu

Gminy Chocianów za 2015 rok,informacji o stanie mienia komunalnego oraz opinii Regionalnej Izby 
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Obrachunkowej  Komisja   Rewizyjna   stwierdziła,  że  budżet  Gminy  Chocianów za  2015  rok  został

wykonany prawidłowo tj. zgodnie z uchwalonym przez  Radę  Miejską budżetem i obowiązującymi

przepisami prawa. Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów kierował się zasadą celowości, gospodarności

oraz rzetelności w wydatkowaniu  środków publicznych. 

Komisja Rewizyjna w głosowaniu: 

Za – 2

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 0

pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i postanowiła wystąpić z wnioskiem do Rady Miejskiej

w  Chocianowie  o  udzielenie  absolutorium  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy  Chocianów  z  tytułu

wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2015 rok.

W świetle powyższego wniosek jest zasadny.

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej:

Bronisław Klita – Przewodniczący Komisji …………………………………………

Krzysztof Kowalczyk – Członek Komisji …………………………………………

Piotr Piech – Członek Komisji …………………………………………
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