
Protokół Nr 17/15
Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej analizy wykonania budżetu Gminy 

Trzcianka  za I półrocze 2015 r.

Temat kontroli:
Analiza wykonania budżetu Gminy Trzcianka za I półrocze 2015 r.

Termin przeprowadzonej kontroli:
31 sierpnia 2015 r.;16 września 2015r.; 8 października 2015 r.

Materiały analizowane przez komisję:
1. Zarządzenie Burmistrza nr 158/15 z 28.08.2015 r. w sprawie informacji 

o  przebiegu  wykonania  budżetu  gminy  Trzcianka  oraz  informacji 
o  przebiegu  wykonania  planu  finansowego  samorządowych  instytucji 
kultury za pierwsze półrocze 2015 r. wraz z załącznikami.  

2. Informacja  o  kształtowaniu  się  wieloletniej  prognozy  finansowej  w 
I półroczu 2015 r.

3. Uchwałą RIO nr SO-0953/33/13/2015 z 17.09.2015 r. w sprawie opinii 
o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2015 r.

Ustalenia i wnioski komisji:  

1. Zarządzenia  Burmistrza  dotyczące  zmian  budżetowych  podjęte  zostały 
zgodnie    z kompetencjami.
2.  Dochody budżetowe ogółem zrealizowane zostały w 53,53 % i nie wykazują 
zagrożeń pełnej ich realizacji  w poszczególnych działach.  
3.  Wydatki  zrealizowano ogółem w wysokości 49,97 %, w tym: wydatków 
bieżących  stanowi 50,66% ,  a wykonanie wydatków majątkowych wynosiło 
40,91 % planu i nie wykazują zagrożeń pełnej ich realizacji  w poszczególnych 
działach.    
4.  W informacji  omówiono  wyniki  realizacji  dochodów  z  poszczególnych 
źródeł  oraz  przedstawiono  działania  podejmowane  w  celu  wyegzekwowania 
należności  Gminy.  Przedstawiono  poziom  wykonania  wydatków,  w  tym 
wydatków  majątkowych.  Wskazane  zostały  skutki  dla  budżetu  z  tytułu 
obniżenia górnych stawek podatkowych oraz zastosowania ulg podatkowych na 
podstawie  ustawy  Ordynacja  podatkowa  oraz  wprowadzonych  zwolnień  na 
podstawie uchwały organu stanowiącego. 
5.  W informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Burmistrz 
odniósł się do zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz spłaconych rat z tego 
tytułu.  Przedstawiono   stopień  zaawansowania  i  przebieg  realizacji 
przedsięwzięć  ujętych  w  WPF  po  zmianach.   Zadłużenie  Gminy  z  tytułu 



zaciągniętych  kredytów  i  pożyczek  długoterminowych 
i zobowiązań wymagalnych stanowi 17,97 %  planowanych dochodów.
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