
Protokół Nr 67/14
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia  12 czerwca 2014 r.

Obecni  członkowie  komisji  wg  załączonej  do  protokołu  listy  obecności.  Ponadto
w posiedzeniu uczestniczyli:

1) Burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki,
2) Kierownicy  Referatów  Urzędu  Miejskiego:  pani  Alina  Matkowska  i  pani

Agnieszka Ciemachowska.

Posiedzeniu  przewodniczył  radny  Paweł  Kolendowicz.  Przewodniczący  przywitał
zebranych i zaproponował wprowadzić punkt do porządku posiedzenia w brzmieniu:
„Wybór   wiceprzewodniczącego  komisji”,  natomiast  pozostałe  punkty  porządku
posiedzenia otrzymują kolejna numerację. 

Porządek posiedzenia:  
            1. Otwarcie posiedzenia.
            2. Przyjęcie protokołu komisji nr 66/14 z dnia 4 czerwca 2014 r.
            3. Wypracowania opinii o sprawozdaniu z  wykonania budżetu gminy Trzcianka za 

rok 2013.
  4.  Wybór wiceprzewodniczącego komisji. 

            5.  Sprawy wniesione do komisji.
            6.  Wolne wnioski.
            7. Zamknięcie posiedzenia.

Zaproponowaną  zmianę  radni  przyjęli  w  głosowaniu  jednogłośnie.  Głosowało  9
radnych. 

  
          Ad   2. Przyjęcie protokołu komisji nr 66/14 z dnia 4 czerwca 2014 r.

Protokół  Nr  66/14  z  dnia  4  czerwca  przyjęty  został  jednogłośnie.  Głosowało  9
radnych. 

         
          Ad   3. Wypracowania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka 

za rok 2013.
Komisja  otrzymała  projekt  opinii  o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu  gminy
Trzcianka, projekt sprawozdania  stanowi załącznik do protokołu. 
Komisja  zapoznała  się  także  z  udzielonymi  odpowiedziami  na  zapytania  komisji
wypracowane na poprzednim posiedzeniu. Udzielone informacje stanowią załącznik
do protokółu.  Ustnych wyjaśnień udzieliła pani Alina Matkowska i pani Agnieszka
Ciemachowska. 
Komisja po zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami i ustnymi wyjaśnieniami,
prosi o przekazanie, na kolejne posiedzenie, kompletu dokumentów  Caritas Parafii
pw. Św. Jana Chrzciciela w Trzciance z   realizacji  zadań publicznych w zakresie
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przeciwdziałania patologiom publicznym.

W związku z uzyskaną informacją od Muzeum Ziemi Nadnoteckiej z dnia 2014.06.05
nr  MT-0721/42/2014  r.  w  spr.  wykonania  budżetu  gminy  Trzcianka  za  2013  r.
Komisja  prosi  o  informację  dot.   przekazania  praw  autorskich  do  40  utworów
o tematyce sakralnej z okolic Trzcianki od p. A. Biegowskiego  tj. w jakim celu te
utwory będą wykorzystane oraz podanie informacji  jakiego typu są    opracowane
utwory. 

Przewodniczący komisji odczytał wypracowaną  opinię  Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej Trzcianki dotycząca wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18a ust. 3 ustawy z 8 marca 1990 r.
o  samorządzie  gminnym  Komisja  Rewizyjna  na  posiedzeniach  w  maju  2014  r.
dokonała kompleksowej oceny przedłożonego przez Burmistrza w dniu 28.03.2014 r.
sprawozdania                                     z wykonania budżetu gminy Trzcianka i
samorządowych instytucji kultury za 2013 rok wraz          z informacją o stanie
mienia  gminy.   Oceny  dokonano  pod  kątem  finansowym,  czy  nie  nastąpiło
przekroczenie zaplanowanych wydatków oraz pod kątem celowości i oszczędności  z
zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

Podstawowymi  dokumentami  na  których  oparto  poniższą  opinię  było
sprawozdanie                   z wykonania budżetu w formie opisowej oraz tabelarycznej
wraz z załącznikami,  bilans jednostki  sporządzony na dzień 31.12.2013 r.,  roczne
sprawozdania finansowe składane Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sprawozdania z
wykonania  planu  finansowego samorządowych  jednostek  kultury,  sprawozdanie  z
działalności  Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  oraz  informacja  o
stanie mienia. Przy wypracowywaniu opinii Komisja brała pod uwagę wyniki analizy
wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., sprawozdania innych organów kontrolnych
oraz wyniki kontroli wewnętrznych, zarządzenia burmistrza dotyczące zmian budżetu
gminy w 2013 r.  . 

W trakcie kontroli Komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Skarbnika Gminy
oraz innych merytorycznych pracowników urzędu. 
Komisja  Rewizyjna  na  podstawie  przedłożonych  przez  organ  wykonawczy
dokumentów dokonała merytorycznej  oceny wykonania budżetu Gminy Trzcianka
oraz wykonania planów finansowych samorządowych jednostek kultury i MGOPS za
rok 2013.  Zapoznała  się  również z  dodatkowymi  dokumentami  dostarczonymi  na
posiedzeniu  komisji,  a  w  szczególności  z:   opiniami  pozostałych  Komisji  Rady,
odpowiedziami  na  wnioski  Komisji  Rewizyjnej  złożone  podczas  prowadzenia
kontroli. Na podstawie zebranych dokumentów, uzyskanych informacji i odpowiedzi
dokonano oceny wykonania budżetu biorąc pod uwagę także legalność, rzetelność i
gospodarność przy jego realizacji. Wyniki kontroli i ocena powyższych dokumentów
znalazły swoje odzwierciedlenie w ustaleniach i wnioskach niniejszej opinii.
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Komisja stwierdziła:

1. W ciągu roku budżetowego Rada Miejska Trzcianki, na wniosek Burmistrza,
dokonała  10  zmian  w  budżecie,  natomiast  Burmistrz  wydał  11  zarządzeń
wprowadzając zmiany do budżetu. 

2. Oceniając  Zarządzenia  Burmistrza dotyczące  wprowadzenia  zmian  w
budżecie, Komisja Rewizyjna otrzymała komplet zarządzeń. Po zapoznaniu się
z  wynikami  szczegółowej  analizy  zarządzeń,  dokonanej  przez
wiceprzewodniczącego    komisji,  wg  swojej  wiedzy,  nie  stwierdziła
przekroczenia upoważnień organu wykonawczego przy dokonywaniu zmian w
budżecie. Informację o stwierdzonych uchybieniach przekazano Skarbnikowi
Gminy.  

3. Plan  dochodów uchwalony  przez  Radę  Miejską  Trzcianki  Uchwałą  Nr
XXXVI/241/12 z dnia 28.12.2012 r. wynosił ogółem   65.329.916 zł. został
zmieniony w ciągu roku i wzrósł do kwoty 75.054.002 zł. Źródłem wzrostu
dochodów był wzrost dotacji na zadania własne i na zadania zlecone ok. 4 mil.
zł.,  zwiększenie wpływów                z podatków i opłat ok. 3,3 mil. zł.,
uzyskane środki zewnętrzne dla realizacji określonych projektów to ponad 0,5
mil. zł. Także zwiększeniu uległy dochody                    z majątku gminy o ok.
700.000 zł.     
Plan  dochodów ogółem wykonano  na  kwotę  73.520.731,71  zł.,  co  stanowi
97,96  %  planu  w  tym  plan  dochodów  bieżących  wykonano  na  kwotę
71.262.471,02  zł.,  co  stanowi  98.11% planu.  Plan  dochodów majątkowych
wykonano w kwocie 2.258.260,69 zł.,  co stanowi 93,34% planu.  Powyższe
dane  są  zgodne    ze  sprawozdaniem  Rb-NDS.  Poziom  realizacji
otrzymywanych  do  budżetu  dotacji  na  zadania  zlecone  wyniósł  97,96%,  a
subwencji 100%. Znaczną pozycją dochodów występującą po raz pierwszy są
dochody z  opłat  za  wywóz nieczystości,  których poziom realizacji  wyniósł
86,71% planu.
Komisja  Rewizyjna  przyjęła  wyjaśnienia  organu  wykonawczego  dotyczące
poziomu wykonania  dochodów podkreślając,  że  poziom ich wykonania jest
wyższy  niż  miało  to  miejsce  w  latach  ubiegłych  a  zwłaszcza  w  realizacji
dochodów majątkowych. 
W  dochodach  Gminy  ich  ubytek  spowodowany  jest  między  innymi
występującymi zaległościami w opłacaniu podatków od nieruchomości, opłat z
najmu i dzierżaw  oraz z tytułu ratalnej sprzedaży majątku Gminy. Należności
te  zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S na koniec roku ogółem z wszystkich
działów stanowiły kwotę  5.317.262,63 zł. w tym zaległości 3.899.677,52 zł.
Największe  zaległości  występują  w  dziale  700  gospodarka  mieszkaniowa
2.300.701,52 zł. oraz w dziale 756 dochody od osób prawnych i fizycznych
1.403.220,14  zł.    Z  udzielonych  informacji  wynika,  że  w  większości
przypadków  prowadzone  jest  postępowanie  zmierzające  do  odzyskania
należności.
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4. Pierwotny plan wydatków uchwalony przez Radę Miejską Trzcianki Uchwałą
Nr XXXVI/241/12 z dnia 28.12.2012 r wynosił ogółem 61.782.672 zł., został
zmieniony w ciągu roku i wzrósł do kwoty 72.506.758 zł., wykonanie stanowi
kwotę  68.990.138,59  zł.,  co  stanowi   95,15%  planu  i  jest  to  zgodne  ze
sprawozdaniem                  Rb-28S. W wydatkach ogółem na wydatki
majątkowe  zaplanowano  ostatecznie  kwotę  2.821.206,00  zł.  wykonano  na
kwotę 1.994.564,10 zł., co stanowi 70,70% planu. Wydatki, które nie wygasły
z  końcem  roku  stanowią  kwotę  50.833  zł.  i  dotyczą  zadań  w  dziale  600
związanych z realizacją ścieżki pieszo-rowerowej Straduń-Smolarnia              i
chodników  w  parku  1go-Maja.  Oceniając  stronę  zadaniową  uchwalonego
i  wykonanego  budżetu  ze  szczególnym  uwzględnieniem  wydatków
majątkowych  Komisja  stwierdza,  że  organ  wykonawczy  w  sprawozdaniu  i
późniejszych  wyjaśnieniach  uzasadnił  brak  realizacji  trzech  zadań  lub
niepełnego finansowo wykonania.  

5. Komisja  zapoznała  się również  z  pozostałymi  sprawozdaniami  rocznymi
składanymi przez Gminę do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  Sprawozdanie
Rb-N o stanie należności, Rb-Z o stanie zadłużenia według, którego zadłużenie
gminy  na  koniec  2013  r.  wynosi  ogółem  14.365.999,13  zł.  Zadłużenia
wymagalne na koniec roku stanowiły kwotę 1.149,13 zł.  Sprawozdanie Rb-
NDS o nadwyżce/deficycie wykazuje, że w roku 2013 zaciągnięto kredyty i
pożyczki na kwotę 3.202.950 zł., a obsługa zaciągniętych wcześniej kredytów i
pożyczek kosztowała gminę 6.547.700 zł. Gmina udzieliła również pożyczki w
kwocie  50.000  zł.   Sprawozdanie  Rb-PDP  z  wykonania  dochodów
podatkowych  wykazuje,  że  skutki  obniżenia  górnych  stawek  podatkowych
głównie  dotyczyły    podatku  od  nieruchomości,    ogółem  wyniosły
4.157.485,25 zł.,             a udzielonych ulg i umorzeń to kwota 541.909 zł.
Skutki  decyzji  organu  wykonawczego  o  umorzeniu  zaległości  to  kwota
43.487,00 zł., a o ratalnej zapłacie to kwota 22.057,44 zł. i dotyczy głównie
podatku od nieruchomości. 

6. Wydatki majątkowe uchwalone w wysokości 935.000,00 zł. zwiększono w
ciągu roku do kwoty 2.821.206 zł., wykonano w wysokości 1.994.564,10 zł.,
co stanowi  70,70 % planu.   Główną przyczyną takiego wykonania, jest niższe
niż  zaplanowano  finansowe  zaawansowanie  zadania  dotyczącego
termomodernizacji  budynku  Szkoły    Podstawowej  Nr  2  i  Gimnazjum.
Zaplanowana kwota to 1 mil. zł. a wykonanie wyniosło 218.200 zł. Zgodnie z
wyjaśnieniami, niskie finansowe zaangażowanie tego zadania, nie ma wpływu
na  terminowość  realizacji  umowy.  W ocenie  Komisji  nie  jest  to  właściwa
sytuacja, gdyż spowoduje konieczność wydatkowania wyższych środków na to
zadanie  w  roku  2014.  Komisja  przyjmuje  wyjaśnienia  dotyczące  przyczyn
niezrealizowania kilku z zaplanowanych zadań.

7. Dotacje  przyznane  gminie  na  zadania  zlecone  i  własne  w  wysokości
13.431.842  zł.  wykorzystano  zgodnie  z  przeznaczeniem.  Gmina  otrzymała
również dotacje na zadania realizowane na mocy porozumień i na projekty w
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wysokości  601.277   zł.   Dotacje  udzielane  z  budżetu gminy  jednostkom
sektora finansów publicznych           i z poza sektora  na plan w wysokości
5.571.608 zł., wykonano w 99,44% . 

8. Komisja otrzymała uchwałę Regionalnej  Izby Obrachunkowej  w Poznaniu
Zespół w Pile nr SO-0954/27/13/Pi/2014 z 08.04.2014 r., w której wyrażono
pozytywną opinię  o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za
2013 r.

9. Komisja stwierdziła, że w okresie od 30.10. do 16.12.2013r. przeprowadzony
został audyt wewnętrzny. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem z audytu
wewnętrznego z 16 grudnia 2013 roku. Audytor sektora finansów publicznych
mgr Tomasz Zaręba przeprowadził zadanie audytowe, którego tematem było
„Planowanie i wykonanie budżetu miasta i gminy Trzcianka w 2012 r. oraz w I
połowie  2013 r.”.  Wnioski  audytora  wskazują  na  konieczność  ograniczania
zadłużania  gminy, której  wysokość obsługi  długu publicznego zbliża się do
wartości granicznej określonej na 2014 r. Zdaniem audytora główną słabością
kontroli zarządczej w obszarze planowania            i wykonania budżetu gminy
w 2012 roku było nierespektowanie przez poprzedniego burmistrza informacji
o  wysokim  poziomie  zadłużenia  gminy  i  rosnących  kosztach  obsługi
zadłużenia. Inne nieprawidłowości wymienione przez audytora to: zawyżanie
planu  dochodów  własnych,  przeszacowania  dochodów  majątkowych,
zaciąganie  wysokich  zobowiązań  obciążających  budżet  2013  roku.  Do
elementów  pozytywnych  audytor  zaliczył:  zmniejszenie  w  2013  r.  liczby
zaciąganych nowych kredytów                           i pożyczek, podjęte działania
na  rzecz  ograniczenia  wydatków,  spadek  stanu  zobowiązań,  podjęcie,  po  9
latach od daty rozpoczęcia prac, uchwały o zmianie studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, prowadzenie od 2013 r.
przez  kierowników referatów ewidencji  finansowej  stanu  wykonania  części
budżetu adekwatnie do realizowanych zadań.  
W  roku  2013  prowadzono  również  wewnętrzną  kontrolę  w  podległych
jednostkach związaną z  wykorzystaniem dotacji w jednostkach i instytucjach
pozarządowych.  Komisja  otrzymała  protokoły  z  kontroli  oraz  wyjaśnienia
dotyczące usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

10.Po  uzyskaniu  wyjaśnień do  sprawozdań  z  wykonania  planu  finansowego
jednostek kultury, Komisja Rewizyjna nie wniosła dalszych uwag i zastrzeżeń.
Analiza  realizacji  planów  finansowych  jednostek  kultury  potwierdziła  ich
poprawność,  jednocześnie  stwierdzono,  że  wszystkie  jednostki  kultury
zakończyły rok 2013                            z dodatnim wynikiem finansowym.

11.Oceniając  stopień  realizacji  wydatków  majątkowych  i  zapisanych  tam
zadań inwestycyjnych, kierując się w ocenie zasadą celowości, oszczędności i
uzyskiwania  najlepszych  efektów  z  danych  nakładów  w  gospodarowaniu
środkami  publicznymi,  Komisja  po  uzyskaniu  odpowiedzi  na  zgłoszone
wnioski,  stwierdza,  że  realizacja  zaplanowanych  zadań  przebiegała
prawidłowo a przyczyny odstępstw od planu zostały wyjaśnione. 
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 Oceniając  stopień  realizacji  innych  zadań  ważnych  dla  społeczności
lokalnej Komisja stwierdziła:

1) W Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dochody
zrealizowano w wysokości  403.338,35 zł.,  tj.  96,96 % planu,  natomiast  realizacja
wydatków stanowiła kwotę 377.910,77 zł., tj. 90,84 % planu. 
Komisja  przyjmuje  wyjaśnienia  dotyczące  powodów  nie  wykorzystania  w  pełni
zaplanowanych środków. Kwestią do wyjaśnienia pozostaje odpowiedź na pytanie
czy pozostałe środki powinny zwiększać dochody roku 2014.
2) Fundusz sołecki  -   na plan 262.201 zł.,  wykonanie stanowiło 91,57%. Poziom
wykorzystania  środków  jest  wyższy  niż  w  latach  ubiegłych  i  Komisja  przyjęła
wyjaśnienia powodów niewykorzystania w pełni zaplanowanych środków.
3) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy,
zaplanowane  w  wysokości  5.571.608  zł.,  wykonano  w  99,44%,  co  wskazuje  na
płynność finansową gminy,  umożliwiającą pełne przekazywanie dotacji. 
4) W 2013 r. realizowano 3 projekty współfinansowane ze środków państwa i UE na
kwotę ogółem 777.458,28 zł. Środki zewnętrzne to kwota 333.781,39 zł. 

Wnioski końcowe:
Komisja  Rewizyjna  stwierdza,  że  w  oparciu  o  dostępne  dokumenty,

wyjaśnienia  pracowników  urzędu  i  jednostek  organizacyjnych  gminy,  realizacja
budżetu  gminy  w  2013  roku  przebiegała  prawidłowo.  Podjęte  działania  organu
wykonawczego zmierzały  do pełnej  realizacji  zapisanych zadań przy zapewnieniu
płynności finansowej gminy. W świetle powyższych stwierdzeń Komisja Rewizyjna
pozytywnie opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Trzcianka za 2013
rok i nie wnosi uwag do strony rachunkowej sprawozdania oraz realizacji budżetu.

Do przedstawionej opinii nikt nie wniósł uwag. 
Opinia  po przegłosowaniu przyjęta została jednogłośnie. Głosowało 9 radnych.

Przewodniczący  komisji  poddał  pod  głosowanie  Uchwalę  Komisji  Rewizyjnej  Nr
1/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium. Uchwała stanowi załącznik
do protokołu. Uchwała przyjęta została jednogłośnie. Głosowało 9 radnych. 

Ad  4.  Wybór wiceprzewodniczącego komisji. 
Przewodniczący  komisji  zgłosił  kandydaturę  radnego  Piotra  Ratajczaka  na
wiceprzewodniczącego komisji.
Radny Piotr Ratajczak wyraził zgodę na pełnienie tej funkcji. 

W  wyniku  głosowania,  jednogłośnie  na  wiceprzewodniczącego  komisji  wybrano
radnego Piotra Ratajczaka. Głosowało 8 radnych, radny Piotr Ratajczak wstrzymał
się od głosowania.  

6



          Ad   5.  Sprawy wniesione do komisji.
Przewodniczący komisji zapoznał z planem pracy komisji na II półrocze:
Lipiec
1. Kontrola procedury przeprowadzenia przetargów w roku 2013 i w I połowie 

2014 r.
2. Sprawy wniesione do komisji. 

Sierpień
Przerwa urlopowa

Wrzesień 
1. Analiza wyników finansowych w  spółkach gminnych za rok 2013.
2. Sprawy wniesione do komisji. 

Październik
1. Kontrola wydatków na współpracę z mediami za I półrocze 2014 r.
2. Sprawy wniesione do komisji. 

Listopad
1. Kontrola zasadności udzielania umorzeń podatkowych w roku 2014.
2. Sprawy wniesione do komisji.

Nikt do przedstawionego planu nie wniósł uwag. 

           Ad  6.  Wolne wnioski.
Komisja prosi  o informację w jakich okolicznościach można umorzyć zaległości  
czynszowe w lokalach  komunalnych. 

Komisja prosi   o podanie uzasadnienia celowości  wykonania obniżenia poziomu  
terenu poza krawężnikiem jezdni  a  chodnikiem w Siedlisku od zakrętu drogi  na  
Wieleń do posesji nr 13. 

         
 Ad   7. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na wyczerpany porządek posiedzenia  Przewodniczący komisji  zamknął  
posiedzenie. 

Protokolant Przewodniczący komisji

Maria Boduszek Paweł Kolendowicz
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