
 Protokół Nr 25/16

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 10 maja 2016 r.

Posiedzenie komisji odbyło się w sali nr 118 Urzędu Miejskiego Trzcianki w 
godzinach od 10:00 do 14:00 

W posiedzeniu udział wzięli:
a) członkowie komisji, zgodnie z załączoną listą obecności;
b) zaproszeni goście:

 pani Joanna Zieńko- skarbnik gminy Trzcianka,
 pani Grażyna Przydatek- inspektor 

Ad 1) Otwarcie posiedzenia. 
Przewodnicząca komisji Pani Jadwiga Durejko przywitała członków komisji Następnie 

zaproponowała zmianę porządku posiedzenia pkt. „3. Kontrola przedłożonych 
materiałów w celu wypracowania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy Trzcianka za rok 2015 jako pkt 4, a pkt „4. Sporządzenie protokołu z 
przeprowadzonej kontroli z działalności statutowej i finansowej w sołectwach 
Łomnica, Stobno i Wrząca jako pkt 3.

Zmiana porządku posiedzenia została przyjęta przez członków komisji jednogłośnie w 
głosowaniu: za-3, przeciw-0, wstrzymało się- 0.

Nowy porządek posiedzenia otrzymał brzmienie: 

Porządek posiedzenia: 
1. Otwarcie posiedzenia.

2.Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 24/16 z 20.04.2016 r.
3.Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli z działalności 
statutowej i finansowej w sołectwach Łomnica, Stobno i Wrząca.
4. Kontrola przedłożonych materiałów w celu wypracowania opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2015.
5.Wolne wnioski.
6. Zamknięcie posiedzenia.

Ad 2) Zatwierdzenie protokołu Komisji Nr 24/16 z 20.04.2016 r. 
Protokół nr 24/16 z 20.04.2016 r. został przyjęty w głosowaniu: za-3, przeciw-0, 
wstrzymało się -0. 

Członkowie komisji otrzymali na posiedzeniu:
1. Uchwałę nr SO.0954/36/13/Pi/20176 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Trzcianka za 2015 r., w 
załączeniu.



2. Komplet dokumentów z wydziału finansowego składających się z:
a) zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany budżetu dokonanych w 
roku 2015,
b) sprawozdań rocznych za 2015 r. Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie, Rb-N o 
stanie należności, Rb-Z o stanie zadłużenia, Rb-27S, Rb-28S.
c) informacji o przeprowadzonych kontrolach finansowych w roku 2015.

Ad 4) Kontrola przedłożonych materiałów w celu wypracowania opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2015.
Przewodnicząca komisji Pani Jadwiga Durejko poprosiła o szersze wyjaśnienie 
sprawozdania z wykonania budżetu panią skarbnik Joannę Zieńko.

Pani J. Zieńko - skarbnik wyjaśniała kolejne zadania z wykonania budżetu, jak 
poniżej.
Budżet gminy Trzcianka na 2015 rok został przyjęty przez Radę Miejską Trzcianki 
uchwałą Nr III/18/14 w dniu 17 grudnia 2014 roku.
Plan dochodów wynosił na początek roku 73.529.128,00 zł. Plan wydatków 
wynosił na początek roku 71.925.758,00 zł. Na 2015 rok uchwalono budżet, w 
którym zaplanowano nadwyżkę budżetu 1.603.370,00 zł. Zaplanowano 
zaciągnięcie kredytu bankowego 2.706.431,00 zł. 
Natomiast plan spłaty kredytów stanowił 4.309.801,00 zł. 
Po uwzględnieniu zmian, dokonanych w trakcie realizacji budżetu, plan budżetu 
gminy Trzcianka na dzień 31 grudnia 2015 r. przedstawiał się następująco: 

1. dochody 79.256.002,99 zł
2. wydatki 78.187.321,99 zł, 
3. nadwyżka budżetu 1.068.681,00 zł,
4. przychody budżetu 3.241.120,00 zł, w tym:
a. przychody z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek 2.706.431,00 zł,
b. wolne środki 534.689,00 zł,

5) rozchody budżetu 4.309.801,00 zł z tytułu spłaty kredytów.
Zaplanowane na 2015 rok dochody budżetu gminy Trzcianka uległy zwiększeniu 
o kwotę 5.726.874,99 zł, natomiast wydatki o kwotę 6.261.563,99 zł. W trakcie 
roku wprowadzono do planu przychodów wolne środki w kwocie 534.689,00 zł. 
Zmianę dochodów i wydatków spowodowały:

a. dotacje na zadania własne – zwiększenie o kwotę 2.404.372,00 zł, 
b. dotacje na zadania zlecone – zwiększenie o kwotę 2.378.974,65 zł, 
c. zwrot wydatków z funduszu sołeckiego za 2014 rok - zwiększenie o kwotę 

96.637,15 zł,
d. dotacja z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego na realizację zadań 

biblioteki powiatowej, na podstawie porozumienia – zwiększenie o kwotę 
60.000,00 zł,



e. subwencja oświatowa – zwiększenie o kwotę 2.675,00 zł,
f. udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zmniejszenie o 

kwotę 83.184,29 zł,
g. dochody z mienia – zwiększenie o kwotę 312.556,60 zł,
h. podatki i opłaty – zmniejszenie o kwotę 391.195 zł, 
i. pozostałe dochody – zwiększenie o kwotę 188.609,00 zł,
j. środki na inwestycje z programów przy wsparciu finansowym z Unii 

Europejskiej -zwiększenie o kwotę 757.429,88 zł.
Wykonanie dochodów bieżących za 2015 r. plan początkowy 70444.128,00 
zł po zmianach 75.252.980 zł, wykonanie 74.516.687,03 zł tj. 99,02 %. 
Następnie omówiła: Plan i wykonanie dochodów własnych i bieżących za 
2015 r, Strukturę dochodów- plan i wykonanie, Plan i wykonanie 
wydatków za 2015 r. oraz Strukturę wydatków w podziale na wydatki 
bieżące i majątkowe.

Podatki i opłaty - podatek od nieruchomości, dochody zaplanowano w 
wysokości 14.500.000,00 zł, w tym:
- od osób prawnych 10.755.240,00 zł,
- od osób fizycznych 3.744.760,00 zł.
Po zmianach wprowadzonych w trakcie roku plan ustalono w wysokości 
14.059.630,00 zł, w tym:
- od osób prawnych 10.408.750,00 zł,
- od osób fizycznych 3.650.880,00 zł.
Dochody wykonano w kwocie 13.716.427,21 zł, tj. 97,56 %, w tym:
- od osób prawnych 10.557.760,61 zł, tj. 101,43 % planu,

- od osób fizycznych 3.158.666,60 zł, tj. 86,52 % planu.
W dalszej części wspólnie analizowano poszczególne pozycje. 

Podatek od nieruchomości od osób prawnych. 
Celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od nieruchomości wysłano 7 
upomnień i wystawiono 7 tytułów wykonawczych. W podatku od nieruchomości 
od osób fizycznych celem wyegzekwowania należności z tytułu podatku od 
nieruchomości wystawiono 940 upomnień oraz 485 tytułów wykonawczych. 

Podatek rolny, gdzie dochody zaplanowano w wysokości 571.000,00 zł, w tym: 
- od osób prawnych 66.000,00 zł,
- od osób fizycznych 505.000,00 zł.
Dochody wykonano 98,81 % .

Dalej rozpatrywano podatek leśny, zaplanowano dochody w wysokości 485.566,00 
w tym: od osób prawnych 476.566,00 zł i od osób fizycznych 9.000,00 zł. Dochody 
wykonano w 100,15%.



Podatek od środków transportowych, dochody zaplanowano w wysokości 
420.000,00 zł, w tym:
- od osób prawnych 100.000,00 zł,
- od osób fizycznych 320.000,00 zł.
Dochody wykonano w kwocie 403.798,96 zł, tj. 96,14 %.

Wpływy z karty podatkowej, dochody realizowane są przez Urząd Skarbowy w 
Czarnkowie. Zaplanowano dochody w kwocie 30.000,00 zł. W 2015 roku 
wykonano dochody w kwocie 35.676,29 zł, tj. 118,92 % planu. Zaległości na dzień 
31 grudnia 2015 roku wyniosły 75.919,73 zł.
Dalej analizowano podatek od spadków i darowizn. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych, dochody zaplanowano w kwocie 
45.000,00 zł. W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 49.117,32 zł, tj. 109,15 
% planu. Zaległości na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 23.021,00 zł. 
Dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

Opłaty lokalne i inne pobierane na podstawie ustaw oraz odsetki od 
nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.
- opłata skarbowa – plan 160.000,00 zł, wykonanie 139.811,34 zł, tj. 87,38 % 
planu,
- opłata targowa – plan 157.500,00 zł, wykonanie 134.661,00 zł, tj. 85,50 % planu,
- opłaty planistyczne i adiacenckie wykonanie 21.813,00 zł, tj. 99,15 % planu, 
w tym: opłata planistyczna 1.200,00 zł, opłata adiacencka 20.613,00 zł, 
zaległości z tytułu: opłaty planistycznej 11.358,20 zł, opłaty adiacenckiej 8.119,90 
zł, 
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 215.000,00 zł, wykonanie 208.245,80 zł, 
tj. 96,86 % planu, zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wyniosły 341,30 zł,
- opłata eksploatacyjna - plan po zmianach 23.000,00 zł, wykonanie 22.799,17 zł, 

tj.99,13 % planu,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan po zmianach 
426.995,00 zł, wykonanie 427.211,26 zł, tj. 100,05 % planu,
- opłata od posiadania psów – plan po zmianach 15.000,00 zł, wykonanie 14.817,00 
zł, tj. 98,78 % planu, zaległości wyniosły 1.967,80 zł, nadpłaty 110,00 zł, 
- opłata za odbiór odpadów komunalnych – plan 2.580.000,00 zł (w trakcie roku 
plan przeniesiono z działu 756 rozdział 75618 do działu 900 rozdział 90001 
zgodnie z klasyfikacja budżetową), realizacja 2.767.732,24 zł, tj. 107,28 % planu, 
zaległości na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiły 278.695,80 zł, nadpłaty 14.885,34 
zł, skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa 
wyniosły1.660,10 zł (1 decyzja w sprawie umorzenia zaległości - 641,50 zł, 4 
decyzje w sprawie rozłożenia zaległości na raty - 1.018,60 zł), celem uzyskania 
zaległych należności wystawiono 700 upomnień, wystawiono 60 tytułów 
wykonawczych.



- opłata za udzielenie ślubu poza Urzędem Stanu Cywilnego - plan i wykonanie 
3.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska - plan po zmianach 78.000,00 zł, wykonanie 
60.792,94 zł, tj. 77,94 % planu.
Członkowie komisji zastanawiali się nad celem opłat za korzystanie ze środowiska.
Dalej analizowano Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat 
lokalnych. Zaplanowano dochody w wysokości 49.500,00 zł. Plan po zmianach 
wynosi 73.500,00 zł. W 2015 roku dochody zrealizowano w kwocie 83.397,82 zł, 
tj. 113,47 % planu, w tym: od osób prawnych 57.898,16 zł, od osób fizycznych 
17.894,06 zł, opłata za wywóz odpadów 7.457,67 zł, karta podatkowa 147,93 zł. 
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ordynacji 
podatkowej wyniosły 19.710,00 zł.

Członkowie komisji wraz z panią skarbnik szczegółowo przeanalizowali dochody z 
majątku gminy plan dochodów w wysokości 5.833.684,60 zł zrealizowano w 2015 
roku w kwocie 4.980.501,11 zł, tj. 85,37 % planu. Zaległości z tytułu dochodów z 
majątku gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosły 
2.881.583,08 zł, w tym: 

- dochody bieżące - realizacja 2.804.509,74 zł, w 
tym:

- opłata roczna za wieczyste użytkowanie 
gruntów 158.822,72 zł,
- pozostałe dochody 104.982,27 zł,
- odsetki 63.812,63 zł,
- dzierżawa gruntów i lokali 2.476.892,12 
zł, w tym:

a. czynsz za mieszkania komunalne 1.904.809,08 zł,
b. dzierżawa gruntów rolnych 350.259,11 zł,
c. dzierżawa obwodów łowieckich 4.029,27 zł,
d. dzierżawa pozostałych gruntów 67.848,76 zł,
e. dzierżawa lokali 7.012,08 zł,
f. dochody z reklam 30.336,82 zł,
g. wynajem sal wiejskich 7.266,88 zł,
h. wynajem sal przedszkolnych 65.741,58 zł,
i. wynajem obiektów sportowych 8.823,91 zł,
j. pozostałe 30.764,63 zł.

- dochody majątkowe – realizacja 2.175.991,37 zł, 
tym:

- sprzedaż składników majątkowych 
2.066.581,34 zł, w tym:

a. sprzedaż lokali użytkowych 700.000,00 zł,
b. sprzedaż lokali mieszkalnych 411.714,51 zł,



c. sprzedaż działek budowlanych 767.605,48 zł,
d. sprzedaż gruntów rolnych 156.847,40 zł,
e. sprzedaż pozostała 30.413,95 zł,

- przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego przysługującego osobom 
fizycznym w prawo własności 109.410,03 
zł.

Zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku 
wyniosły 2.881.583,08 zł, w tym:

1. opłaty roczne za wieczyste użytkowanie gruntów 108.964,78 zł,
2. dzierżawa składników majątku 10.177,30 zł, 
3. dzierżawa gruntów rolnych 97.906,68 zł,
4. czynsz za lokale komunalne 2.610.941,33 zł,
5. sprzedaż składników majątku 4.585,87 zł, 
6. sprzedaż gruntów rolnych 49.007,12 zł.

Nadpłaty na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą 7.432,55 zł, w tym:
1. opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów 66,08 zł,
2. dzierżawa składników majątku 600,98 zł, 
3. dzierżawa gruntów rolnych 936,43 zł,
4. czynsz za mieszkania komunalne 5.829,06 zł.

Celem wyegzekwowania należności:
1. z tytułu dzierżawy składników majątku - wystawiono 178 wezwań do 

zapłaty, skierowano do sądu 23 sprawy na kwotę 83.891,28 zł. 
Członkowie komisji mieli wątpliwości co do prawidłowości powyższego 
zapisu z uwagi, że zaległości z tytułu dochodów z majątku gminy- dzierżawa 
składników majątku wynosiła 10.177,30 zł, a spraw skierowano do sądu na 
kwotę 83.891,28 zł.
Pani J. Zieńko- skarbnik poinformowała, że tę sprawę wyjaśni członkom 
komisji.
Na wcześniejsze wątpliwości radnego W. Kiliana dot. opłat za reklamy- 
wyjaśniła ,że opłaty za reklamy są płacone od powierzchni reklamy, im 
większa reklamy tym większa opłata.
Dalej kontynuowała swoje wyjaśnienia:

2. z tytułu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu - wystawiono 90 
wezwań do zapłaty, skierowano do sądu 15 spraw na kwotę 26.373,61 zł, 

3. z tytułu sprzedaży składników majątku - wystawiono 7 wezwań do zapłaty, 
wydano 1 zgodę na odroczenie terminu płatności,

z tytułu czynszu za lokale komunalne - wysłano 337 wezwań do zapłaty z tytułu 
zaległości za najem lokali mieszkalnych, 168 wezwań z tytułu zaległości za najem 
budynków użytkowych, gospodarczych, garaży i dzierżawę terenu, wystawiono 2 
wezwania z tytułu zaległości za najem budynków użytkowych, uzyskano 65 



sądowych nakazów zapłaty zaległości czynszowych, skierowano 35 wniosków do 
komornika o egzekucję zaległych czynszów, podpisano 11 porozumień (ugody).
Dalej szczegółowo wraz członkami komisji przeanalizowano pozostałe dochody 
własne :
- opłata cmentarna (cmentarz komunalny: Trzcianka, Stobno, Biała), 
- dochody ze sprzedaży grobowców na cmentarzu komunalnym w Trzciance ,
- kara za nieterminowe wykonanie usługi 4.387,41 zł (pt i koncepcja budowy 
grobowca na cmentarzu komunalnym w Trzciance dla żołnierzy pochowanych w 
mauzoleum na Placu Pocztowym),
- dochody administracyjne (rozdział 75023), 
- informacja adresowa, 
- mandaty (wystawiono: upomnienia 57, tytuły wykonawcze 47),
- odsetki od rachunku bankowego,
- dochody w rozdziale 80101 "szkoły podstawowe", 
- dochody w rozdziale 80104 "przedszkola", 
- dochody w rozdziale 80103 "oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych",
- dochody w rozdziale 80106 "inne formy wychowania przedszkolnego",
- dochody w rozdziale 80110 "gimnazja" 2.334,91 zł,
-dochody w rozdziale 85305 "żłobki",
- wpływy z tytułu zaliczki alimentacyjnej,
- wpływy z odpłatności za pobyt osób z gminy Trzcianka w domach pomocy 
społecznej,
- wpływy z usług za wyżywienie – MGOPS,
- dochody pozyskane przez MGOPS (rozdział 85219),
- wadium ujęte w dochodach gminy w związku z odstąpieniem zwycięzcy 
przetargu na sprzedaż nieruchomości,
- opłata produktowa (rozliczenie za poprzednie lata),
- wpłata za przyłącze wodociągowe,
- gospodarka odpadami (kary),
- odszkodowanie za zniszczone mienie.

Członkowie komisji i pani skarbnik dalej analizowali udziały w podatkach 
państwowych, subwencje i dotacje otrzymywane.

W dalszej części przeanalizowano wydatki w następujących działach:
1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo.
Plan początkowy w wysokości 29.100,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 
771.260,26 zł. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie 769.760,26 zł, tj. 99,75 
% planu. 
Przekazano dotację w kwocie 20.000,00 zł dla Rejonowego Związku Spółek 
Wodnych na konserwacje i remonty rowów melioracyjnych będących własnością 
gminy Trzcianka. 



Zaplanowano składkę do Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 9.100,00 zł, 
tj. 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego. W trakcie roku zwiększono plan 
do kwoty 13.100,00 zł. W 2015 roku przekazano składkę w wysokości 11.197,94 
zł.
W pozostałej działalności – zadanie zlecone zaplanowano wydatki w wysokości 
736.681,26 zł (tj. w wysokości przyznanej dotacji z budżetu państwa) na dokonanie 
zwrotów podatku akcyzowego. Wydatki zrealizowano w 100 %. 
W zadaniach własnych zaplanowano wydatki w kwocie 2.000,00 zł na utrzymanie 
rowu melioracyjnej. W 2015 roku wydatki zrealizowano na kwotę 1.978,75 zł.

W dziale 600 Transport i łączność.
Plan początkowy w wysokości 2.394.418,00 zł zwiększono w trakcie roku do 
kwoty 
3.315.170,00 zł. W 2015 roku wydatki wykonano w wysokości 3.049.368,21 zł, tj. 
91,98 % planu. Zadania realizowane były w rozdziałach:

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie.
Przekazano dotację w wysokości 50.000,00 zł województwu wielkopolskiemu na 
pomoc finansową na realizację zadania p.n. budowa dojścia do przejścia dla 
pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 180 w Siedlisku. Zadanie zostało 
rozliczone. Województwo dokonano zwrotu dotacji w kwocie 206,94 zł.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. 
Przekazano dotację dla powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego w wysokości 
62.376,20 zł na pomoc finansową z przeznaczeniem na:
1) przebudowę chodników w Nowej Wsi i Pokrzywnie 39.476,20 zł,
2) wykonanie dokumentacji technicznej ścieżek rowerowych na terenie gminy 
Trzcianka. 22.900,00 zł. 

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
Plan początkowy wydatków w kwocie 2.394.418,00 zł zwiększono do kwoty 
3.179.470,00 zł. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie 2.924.401,24 zł, co 
stanowi 91,98 % planu.

Dalej analizowano: Dział 630 Turystyka, następnie Dział 700 Gospodarka 
mieszkaniowa, gdzie plan początkowy wydatków 3.994.771,00 zł zmniejszono w 
trakcie roku do wysokości 3.878.467,00 zł. W 2015 roku wydatki zrealizowano w 
kwocie 3.711.004,50 zł, tj. 95,68 % planu tego działu. 

W Dziale 710 Działalność usługowa wydatki zaplanowano w wysokości 
666.020,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono do kwoty 727.179,00 zł. W 2015 
roku wydatki zrealizowano w kwocie 708.768,33 zł, tj. 97,47 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna.



Plan wydatków w dziale 750 uchwalono w wysokości 7.431.320,00 zł. W trakcie 
roku zwiększono plan do kwoty 7.722.316,00 zł. W 2015 roku wydatki 
zrealizowano w kwocie 7.359.283,39 zł, tj. 95,30 % planu. 

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 
prawa oraz sądownictwa – zadania zlecone. 
Wydatki zaplanowano w wysokości 4.078,00 zł. W trakcie roku plan zwiększono 
do kwoty214.768,00 zł. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie 210.827,77 zł, 
tj. 98,17 % planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
W dziale 754 zaplanowano wydatki w wysokości 1.079.632,00 zł. W trakcie roku 
zwiększono plan do wysokości 1.189.227,00 zł. W 2015 roku wydatki wykonano w 
kwocie 1.091.137,24 zł, tj. 91,75 % planu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego.
Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano kwotę 
351.000,00 zł. W 2015 roku wydatki wykonano na kwotę 318.855,18 zł, tj. 90,84 % 
planu.
Dział 758 Różne rozliczenia.
W budżecie na 2015 rok zabezpieczono rezerwę ogólną w wysokości 297.017,00 
zł. W ciągu roku uruchomiono rezerwę w kwocie 168.794,66 zł. Na dzień 31 
grudnia 2015 r. pozostała w budżecie rezerwa ogólna w kwocie 128.222,34 zł.
W budżecie uchwalonym na 2015 rok zabezpieczono rezerwy celowe na zadania 
bieżące w wysokości 1.147.008,00 zł,

Dział 801 Oświata i wychowanie.
Wydatki zaplanowano w wysokości 30.331.746,00 zł. Plan w trakcie roku 
zwiększono do kwoty 31.011.321,39 zł. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie 
30.455.526,60 zł, co stanowi 98,21 % planu.

Dział 851 Ochrona zdrowia.
Plan początkowy w wysokości 271.000,00 zł zwiększono w trakcie roku do kwoty 
392.495,00 zł. W 2015 roku wydatki zrealizowano na kwotę 361.235,66 zł, tj. 92,04 
% planowanej kwoty.

Dział 852 Pomoc społeczna. 
Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 13.015.425,00 zł. Plan w trakcie 
roku zwiększono do kwoty 16.204.160,00 zł. Wydatki wykonano w kwocie 
15.523.502,44 zł, co stanowi 95,80 % planu. Realizacja wydatków następowała w 
rozdziałach: 

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania własne.



Zaplanowano wydatki w wysokości 5.884.392,00 zł. W trakcie roku zwiększono 
plan do kwoty 7.893.793,00 zł. 
Wykonanie wydatków za 2015 rok wynosi 7.487.050,25 zł, tj. 94,85 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna – zadania zlecone.
Zaplanowano wydatki w wysokości 7.131.033,00 zł. W trakcie roku zwiększono 
plan do wysokości 8.310.367,00 zł. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie 
8.036.452,19 zł, tj. 96,70 % planu.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 232.676,00 zł. Plan zwiększono do 
kwoty 256.216,00 zł. W 2015 roku wydatki wykonano w kwocie 250.767,09 zł, co 
stanowi 97,87 % planu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
W budżecie na 2015 rok zaplanowano wydatki w wysokości 1.193.848,00 zł. W 
trakcie roku zwiększono plan do kwoty 1.666.198,00 zł. Zwiększenie planu wynika 
m.in. z wprowadzenia do budżetu dotacji z budżetu państwa na wypłatę stypendiów 
socjalnych, na wypłatę zasiłków szkolnych oraz na sfinansowanie wyprawki 
szkolnej. W 2015 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1.603.459,89 zł, 
co stanowi 96,23 % planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Wydatki na 2015 rok zaplanowano w wysokości 6.138.168,00 zł. W trakcie roku 
zmniejszono plan do kwoty 6.050.907,99 zł. Realizacja wydatków za 2015 rok 
wynosi 5.849.740,48 zł, co stanowi 96,68 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Wydatki na 2015 rok ustalono na kwotę 2.729.671,00 zł. W trakcie roku 
zwiększono plan do kwoty 2.998.566,01 zł. W 2015 roku wydatki zrealizowano na 
kwotę 2.988.109,67 zł, tj. 99,65 % planu.

Dział 926 Kultura fizyczna. 
Wydatki uchwalono w wysokości 484.260,00 zł. W trakcie roku zwiększono plan 
do kwoty 934.393,00 zł (m.in. przeniesiono środki z rezerwy na dotacje na sport). 
W 2015 roku wydatki zrealizowano na kwotę 887.106,17 zł, tj. 94,94 % planu. 

Informacje o przychodach i rozchodach.
Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na początek 2015 roku 
wynosiło 15.707.560,72 zł. 
Zobowiązanie z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych na dzień 31 grudnia 
2015 roku wynosi 12.597.760,72 zł.



W dalszej części poddano analizie Wykaz jednostek budżetowych, które 
utworzyły wyodrębniony rachunek dochodów własnych oraz zestawienie 
dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w tym : zobowiązania 
niewymagalne na dzień 31 grudnia 2015 roku i wydatki niewygasające. 
W wydatkach niewygasających Rady Miejska Trzcianki podjęta w dniu 17 grudnia 
2015 r. uchwałę Nr XVII/134/15 w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych 
kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy Trzcianka na 2015 rok, które 
nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie wydatków ujęto zadania:

1) budowa chodnika na ulicy Chopina w Trzciance - 304.056,00 zł,

2) budowa pływalni - opracowanie studium przedrealizacyjnego - 12.000,00 
zł.

W dalszej części komisja analizowała Przychody i rozchody budżetu- wykonanie 
za 2015 r. załącznik nr 4 do zarządzenia nr 51/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 
marca 2016 r.
Zwrócono szczególną uwagę na to, że w § 992 przychody z zaciągniętych 
pożyczek i kredytów na rynku krajowym plan był 2 706 431,00 zł, wykonanie 1 
200 000,00 zł.
Członkowie komisji uznali, że jest to działanie bardzo pozytywne.

Następnie członkowie komisji poddali analizie Wydatki majątkowe- wykonanie 
za 2015 rok- załącznik nr 8 zarządzenia nr 51/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 
marca 2016 r. Stwierdzili, że w dziale 600 Transport i łączność plan był 1829 
000,00 zł, plan po zmianach 2619494,00 zł a wykonanie 2368 386,11 zł czyli 90,41 
%. 

Stwierdzono, że nie zaciąga się wielkich kredytów, oszczędza się a wydatki 
majątkowe są realizowane. Zadania są realizowane w pełni, mało które z zadań ma  
niski procent wykonania ( przebudowa chodników na ulicach Chopina i Grottgera 
w Trzciance- 58,47 %).

Pani J. Zieńko skarbnik wyjaśniła, to wynika z tego, że po przetargu była dużo 
mniejsza kwota. Podobnie było przy wydatku budowa zbiornika bezodpływowego 
Siedlisko 62 plan był 10 000,00 zł a wykonano za mniejsze pieniądze 7 000,00 zł.

Dalej członkowie komisji analizowali Wykonanie wydatków z funduszu 
sołeckiego za 2015 rok - załącznik nr 10 zarządzenia nr 51/16 Burmistrza 
Trzcianki z dnia 29 marca 2016 r.
Stwierdzono, że sołtysi poszczególnych wsi nie są oszczędni. Procent wykonania 
jest w większości powyżej 90%, sporadycznie jest mniejszy, ogólnie wynosi 
96,97%.



Następnie analizowano Zmiany w planie wydatków na projekty 
współfinansowane ze środków UE w 2015 roku - załącznik nr 14 zarządzenia nr 
51/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 29 marca 2016 r. 
Zadania: zakup samochodu dla OSP w Siedlisku na zadanie udało się zaoszczędzić 
43 000,00 zł a na zadanie remont sali wiejskiej w Stobnie trzeba było dołożyć 
kwotę 30 000,00 zł. 

Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
Trzcianka za 2015 rok. 

Przewodnicząca komisji poprosiła panią Grażynę Przydatek o wyjaśnienie 
informacji o stanie mienia gminy Trzcianka. 

Pani G. Przydatek wyjaśniła, informacja o stanie mienia gminy Trzcianka jest 
wymagana razem z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. i to jest 
przekazywane do RIO zgodnie z przepisami. Informacja ta pokazuje, co było 
kupowane, podziały działek, zakupy, sprzedaże, zmniejszenia np. w gruntach to są 
podziały i sprzedaże.
Członkowie komisji zapoznali się z informacją o stanie mienia gminy Trzcianka.

Radny P. Starosta poinformował, w sprawozdaniu z wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok w jednostkach 
kultury wszędzie jest realizacja zadań w 100 % tak jak było zaplanowane, nie ma 
większych uwag.
Członkowie komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania planu 
finansowego samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.

Przewodnicząca komisji zwróciła się do członków komisji z prośbą, że w 
przypadku jakiś uwag prosi o poinformowanie. 
Dalej dodała, że na dzień dzisiejszy nie można określić treści sprawozdania z 
wykonania budżetu gminy Trzcianka za rok 2015, ponieważ należy poczekać na 
uwagi poszczególnych komisji.

Członkowie komisji przeanalizowali następujące dokumenty:
1)Zarządzenie Nr 49/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 24 marca 2016 r. w 
sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia gminy Trzcianka.
2) Zarządzenie Nr 51/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2016 r. w 
sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Trzcianka za 2015 rok.
3) Zarządzenie Nr 52/16 Burmistrza Trzcianki z dnia 30 marca 2016 r. w 
sprawie sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych 
instytucji kultury za 2015 rok.



Przewodnicząca komisji poinformowała, że na komisję wpłynęła uchwała nr 
SO.0954/36/13/Pi/20176 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Trzcianka za 2015 r. 
Stwierdziła, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu jest 
pozytywna.

Członkowie komisji ustalili, że zapoznają się z ww. opinią w domu.

Członkowie komisji nie analizowali kompletu dokumentów z wydziału 
finansowego składających się z : 

a) zarządzeń Burmistrza Trzcianki w sprawie zmiany budżetu dokonanych w 
roku 2015,
b) sprawozdań rocznych za 2015 r. Rb- NDS o nadwyżce/ deficycie, Rb-N o 
stanie należności, Rb-Z o stanie zadłużenia, Rb-27S, Rb-28S.
c) informacji o przeprowadzonych kontrolach finansowych w roku 2015.

Przewodnicząca komisji zobowiązała się osobiście je przeanalizować, o wnioskach 
poinformuje członków komisji na najbliższym posiedzeniu komisji. 

Członkowie komisji ustalili, że ww. dokumenty będą omawiać na najbliższym  
posiedzeniu komisji. 

Ad 3) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli z działalności 
statutowej finansowej w sołectwach Łomnica, Stobno i Wrząca.

Pani J. Durejko odczytała członkom komisji projekt ww. protokołu. 
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do niniejszego protokołu.
Protokół z przeprowadzonej kontroli z działalności statutowej i finansowej w  
sołectwach Łomnica, Stobno i Wrząca, został przyjęty przez wszystkich 
członków komisji i podpisany, jak w załączeniu.
Ad 5 ) Wolne wnioski.

Komisja zwraca się do Burmistrza Trzcianki o rozwiązanie sprawy pana Sławomira 
Hołówki ( pismo z dnia 18.04.2016 r.), w związku z zakupem działki o nr 
ewidencyjnym 8/3 położonej we wsi Przyłęki. 
Komisja prosi o podjęcie działań i rozpatrzenie sprawy na jego korzyść.
Wniosek został podjęty jednogłośnie w głosowaniu: Za-3, przeciw-0, wstrzymało 
się-0.

Ad 6 ) Zamknięcie posiedzenia.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodnicząca Komisji 
podziękowała wszystkim za aktywny udział i zamknęła posiedzenie komisji.

Protokolant: Przewodnicząca Komisji:

Danuta Komarnicka Jadwiga Durejko


