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Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Chocianowie 

z dnia 1 czerwca 2017 r. 

O P I N I A

        Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 1 czerwca 2017 r.

   w sprawie wykonania budżetu Gminy Chocianów za 2016 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 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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  1 czerwca 2017 r. rozpatrzyła: sprawozdanie  Burmistrza  Miasta i Gminy

Chocianów z wykonania budżetu za 2016 r., sprawozdanie finansowe Gminy Chocianów za 2016 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  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 były:

1. Zarządzenie Nr 59.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 30 marca 2017r.  

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej

we Wrocławiu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2016 rok.

2. Zarządzenie Nr 96.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów z dnia 16 maja 2017 r.  

w sprawie  przekazania  Radzie  Miejskiej  w Chocianowie sprawozdania  finansowego Gminy

Chocianów za 2016 rok.

3. Zarządzenie Nr 103.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów  z dnia 26 maja 2017 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Chocianowie sprawozdania

finansowego Gminy Chocianów za 2016 rok.

4. Uchwała  Nr  II/119/2017  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  we

Wrocławiu z dna 28 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta
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i Gminy Chocianów sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta i Gminy Chocianów 

za 2016 rok. 

Dokumenty  zostały  przedłożone   Radzie  Miejskiej  w  Chocianowie  z  zachowaniem   ustawowego

terminu.  W  sprawozdaniu  przedstawiono  realizację  budżetu  gminy  w  sposób  przejrzysty  dzięki

zestawieniom tabelarycznym, planu i wykonania dochodów oraz wykonania wydatków wg działów,

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

przedstawia  zmiany  budżetu  dokonywane  w  trakcie  roku  budżetowego.  Sprawozdanie  roczne  

z wykonania budżetu zawiera zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków

budżetu  jednostki  samorządu  terytorialnego,  w  szczegółowości  nie  mniejszej  niż  w  uchwale

budżetowej, co jest zgodne z ustawą o finansach publicznych. 

Na  podstawie  przedłożonych  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  sprawozdań  dotyczących

wykonania budżetu  orazsprawozdania finansowego Komisja stwierdziła, że założony plan dochodów i

wydatków  został wykonany  w  stopniu  bardzo dobrym.

Dane ogólne

Budżet Miasta i Gminy Chocianów na 2016 rok został uchwalony przez Radę Miejską w Chocianowie

uchwałą Nr XV.106.2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. W ciągu roku budżetowego Rada Miejska podjęła

siedem uchwał w sprawie zmian w budżecie, natomiast Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów wydał 

trzydzieści trzy zarządzenia na podstawie upoważnień wynikających z ustawy o finansach publicznych

oraz § 16 ust.  1 uchwały w sprawie budżetu Miasta i  Gminy Chocianów na 2016 r.  Budżet ulegał

zmianom zarówno po stronie dochodów i przychodów oraz rozchodów 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  

o  finansach  publicznych.  Przed  zmianami  planowana  kwota  dochodów  wynosiła  38.540.368  zł,

a kwota wydatków 37.052.208 zł. 

1. Dochody 

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

roku  po  stronie  dochodów  wykonano  w  kwocie  44.839.952,60  zł,  co  stanowi  97,67%  planu.

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 41.481.389,30zł, tj. 100,59% planu. Dochody majątkowe

uzyskano w kwocie 3.358.563,30 zł, tj. 71,92% planu. 

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Chocianów za 2016 rok obejmowało: 

 dochody z podatków i opłat oraz z majątku gminy,

 udziały  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu  państwa  (udziały  w  podatkach

dochodowych od osób prawnych, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych),

 subwencję ogólną (część wyrównawcza, oświatowa i równoważąca), 

 dotacje celowe na: zadania zlecone, własne, inwestycyjne oraz z udziałem UE,
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 pozostałe dochody własne.

2. Wydatki 

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

zrealizowano  w  kwocie  46.202.637,48  zł,  co  stanowi  95,22%  planu.  Z  tego  wydatki  bieżące  

w  kwocie  37.860.663,66  zł,  tj.  97,19%  planu,  a  wydatki  majątkowe  w  kwocie  8.341.973,82  zł,  

tj. 87,20% planu. 

3. Przychody i rozchody budżetu 

W 2016 r. wykonanie przychodów z tytułu wolnych środków wyniosło 2.400.000 zł, a z tytułu emisji

obligacji 900.000 zł.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Chocianów  dokonał  spłaty  rat  wcześniej  zaciągniętych  pożyczek  

oraz wykupu obligacji w kwocie 1.488.160,00 zł.

4. Wynik budżetu 

Na  dzień  31  grudnia  2016  r.  budżet  zamknął  się  deficytem  w  kwocie  1.362.684,88  zł,  

przy  planowanym  deficycie  budżetu  w  wysokości  2.611.840,00  zł.  Wykonane  wydatki  bieżące  

nie przekroczyły wykonanych dochodów bieżących,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.

5. Zobowiązania gminy 

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

wymagalnych zobowiązań zakładu budżetowego na dzień 31.12.2016 r. wyniosło 13.683.949,37 zł,  

tj.  30,52%  wykonanych  dochodów.  Wielkość  zobowiązań  wymagalnych  Miejskiego  Zakładu

Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  zmniejszyła  się  w  stosunku  do  stanu  na  31.12.2015  r.,  

o kwotę 79.573,70 zł. 

Relacja,  o  której  mowa  w  art.  243  ust.  1  ustawy  o  finansach  publicznych  tj.  relacja  dochodów

bieżących powiększonych  o dochody ze  sprzedaży  majątku  i  pomniejszonych o  wydatki  bieżące,  

do dochodów ogółem wyniosła 9,21%.

6. Ocena i wnioski

Analizując  przedłożone  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  miasta  i  gminy  Chocianów za  2016  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, które wyniosły 1.112.239,62 zł. 
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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 korzystał z upoważnienia do dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami 

i  paragrafami,  w  ramach  jednego  działu,  w  zakresie  wydatków  bieżących  na  uposażenia  

i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych, wydając stosowne zarządzenia. Ponadto

korzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych ·na pokrycie

występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł. Natomiast

nie skorzystał z upoważnienia do lokowania wolnych środków w innych bankach niż bank prowadzący

obsługę budżetu Gminy. 

Komisja  zwraca  uwagę,  iż  procentowy  poziom  wykonania  dochodów  gminy  jest  wyższy  

w  porównaniu  z  rokiem  ubiegłym.  Wysoki  poziom  wykonania  można  zauważyć  w  następujących

pozycjach:

 dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz

prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - 113,55%;

 dział  700  Gospodarka  mieszkaniowa:  wpływy  z  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego

nieruchomości – 131,58%, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

przysługującego  osobom  fizycznym w prawo  własności  –  201,82%,  wpływy  z  pozostałych

odsetek – 155,04%;

 dział  756  Dochody  od  osób  prawnych,  od  osób  fizycznych  i  od  innych  jednostek

nieposiadających  osobowości  prawnej  oraz  wydatki  związane  z  ich  poborem:  wpływy  

z podatku leśnego – 126,37%, wpływy z podatku od środków transportowych – 122,48%,

wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 144,53%, wpływy  

z opłaty targowej – 105,06%, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 133,62%,

wpływy  z  różnych  opłat  –  228,63%  oraz  wpływy  z  podatku  dochodowego  od  osób  

prawnych – 160,73%.

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

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

stwierdziła,  że zasady te nie zostały naruszone, a zadania inwestycyjne w stopniu bardzo dobrym

zrealizowane. Zakończono budowę przedszkola przy ul. Środkowej w Chocianowie oraz przebudowę

nawierzchni ulic:  Kasztanowa,  Brzozowa i  Topolowa z  gruntowej  na utwardzoną kostkę betonową

w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie”.  
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Ponadto  wykonano  chodnik  o  nawierzchni  z  kostki  betonowej  oraz  nową  konstrukcję  jezdni  

z krawężnikiem betonowym w ul. Środkowej w ramach zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg

przy ul.  Szprotawskiej,  Wrzosowej i  Środkowej”. Wykonano również miejsca postojowe na osiedlu

Wesoła  w  Chocianowie.W  ramach  zadania  pn.  „Modernizacjastadionu  w  Chocianowie”  m.in.:

zamontowano 376 szt. krzesełek dla kibiców oraz 18 szt. krzesełek w sektorze dla gości,wykonano

stopnie na skarpach w sektorze dla kibiców, ogrodzenie dla sektora kibiców gości oraz zamontowano

wiaty-ławki rezerwowe dla zawodników.

Komisja  Rewizyjna  zapoznała  się  równieżz  informacją  z  wykonania  planów  finansowych

samorządowych  instytucji  kultury  tj.  Biblioteki  Publicznej  Miasta  i  Gminy  w  Chocianowie

oraz  Chocianowskiego  Ośrodka  Kultury.  Sprawozdania  samorządowych  instytucji  kultury  Komisja

oceniła pozytywnie. 

Komisja  przeanalizowała  również  informację  o  stanie  mienia  komunalnego  sporządzoną  

na dzień 31.12.2016 r.  spełniającą wymogi art.  267 ust.  1  pkt 3 ustawy o finansach publicznych  

tj. informację 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.  Wartość  majątku  trwałego,  który

przysługuje gminie na prawach własności na dzień 31.12.2016 r. wyniósł – 128.070.150,47 zł.   

W  zakresie  przedłożonego  przez  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Chocianów  sprawozdania

finansowego za 2016 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 Miasta i Gminy Chocianów sporządzony na dzień 31.12.2016 r. wyniósł:

 po stronie aktywów:

- stan na początek roku 3.024.569,47 zł

- stan na koniec roku 1.008.509,12zł

 po stronie pasywów:

- stan na początek roku3.024.569,47 zł

- stan na koniec roku 1.008.509,12zł

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 łącznego

zestawienia  zmian  w  funduszu  jednostki.  Na  łączny  bilans  składają  się  wyszczególnione  dane
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wynikające  ze  sprawozdań  finansowych  jednostek  budżetowych  i  samorządowego  zakładu

budżetowego.

Komisja pozytywnie opiniuje przedłożone sprawozdanie finansowe. 

Reasumując,przedłożone  sprawozdanie  z  wykonania  budżetu  Miasta  i  Gminy  Chocianów

za 2016 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  oraz  zakładu

budżetowego. 

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 2016 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  

(t.j.  Dz. U. z 2016 r.  poz. 446 z późn. zm.)  oraz art.  270 ust.  3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 Miasta i Gminy Chocianów za 2016 rok.

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

W wyniku dokonanej analizy sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu

Miasta  i  Gminy  Chocianów  za  2016  rok,informacji  o  stanie  mienia  komunalnego oraz  opinii

Regionalnej Izby Obrachunkowej Komisja Rewizyjna stwierdziła, że budżet Miasta i Gminy Chocianów

za  2016  rok  został  wykonany  prawidłowo  tj.  zgodnie  z  uchwalonym  przez  Radę  Miejską  planem

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
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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 Miasta i Gminy Chocianów za 2016 rok.

W świetle powyższego wniosek jest zasadny.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

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

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

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