UCHWAŁA NR XIX/163/2016
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 16 czerwca 2016 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierzgonia absolutorium z wykonania budżetu za 2015 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2016 r. poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Dzierzgoń za 2015 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
4) informacją o stanie mienia komunalnego,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
- na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, Rada Miejska w Dzierzgoniu udziela Burmistrzowi
Dzierzgonia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Grzegorz Murawski

1) Dz.

U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz. U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz. U. z 2015
r., poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830,
poz. 1890, Dz. U. z 2016 r. poz. 195.
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Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dzierzgoniu wydała opinię:
OPINIA
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dzierzgoniu o wykonaniu budżetu gminy Dzierzgoń za
2015 rok.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Dzierzgoniu na posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 roku
rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informację o stanie mienia komunalnego, porównała z
wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz innymi sprawozdaniami, a następnie
stwierdziła, co następuje:
I. SPRAWOZDANIE FINANSOWE
1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń: wykazuje po stronie aktywów i pasywów
sumę bilansową 1.353.243,85 zł. Środki pieniężne na 31.12.2015 r. wynoszą 1.248.034,40 zł po
stronie aktywów. Po stronie pasywów Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) wynoszą
5.805.226 zł, a aktywa netto budżetu -5.119.759,09 zł.
2. Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych: wykazuje po stronie aktywów i
pasywów sumę bilansową 68.771.536,77 zł.
3. Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych: za okres od
01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazuje zysk w kwocie 2.255.337,09 zł.
4. Łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych: stan
funduszu na 31.12.2015 roku wynosi 66.394.102,93 zł.
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015 ROK
wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał
realizację dochodów w kwocie 31.629.373 zł, w tym:
-dochody bieżące: 29.710.574 zł, dochody majątkowe: 1.918.799 zł
Dochody wykonano w kwocie 30.948.620,39 co stanowi 97,9% planu, w tym:
-dochody bieżące: 29.123.178,18 zł, co stanowi 98,0 %, dochody majątkowe: 1.825.442,21 zł, co
stanowi 95,1% planu.
Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonywanych w ciągu
roku przewidywał kwotę 31.058.668 zł, w tym:
- wydatki bieżące: 28.842.322 zł, wydatki majątkowe: 2.216.346 zł
Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 30.021.649,08 zł, co stanowi 96,7% planu, w tym:
- wydatki bieżące: 27.832.650,60 zł, co stanowi 96,5%, wydatki majątkowe: 2.188.998,48 zł, co
stanowi 98,8% planu.
Zrealizowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego za 2015 rok przedstawia tabela I.4.
sprawozdania rocznego.
Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 926.971,31 zł.
Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku wynosi 5.805.226 zł, co stanowi 18,76% - wskaźnik
zadłużenia.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok wyniosły 625.309,82 zł (podatek od
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nieruchomości – 566.059,78 zł, podatek od środków transportu – 59.250,04 zł).
Skutki udzielonych umorzeń z podatków za 2015 rok wyniosły 4.199,49 zł ( podatek rolny – 516
zł, podatek od nieruchomości – 3.683,49).
Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności wyniosły 5.556,60 zł.
Zaległości ( należność główna ) z tytułu dochodów podatkowych i opłat gminy na dzień
31.12.2015 roku wyniosły 1.936.287,98 zł w tym w szczególności:
Osoby prawne i jednostki organizacyjne

1.073.804,22 zł

- podatek od nieruchomości

1.066.150,22zł

- podatek rolny

6.513,00 zł

- podatek od środków transportowych

1.141,00 zł

Osoby fizyczne

786.894,05 zł

- podatek od nieruchomości

543.279,21 zł

- podatek rolny

226.467,89 zł

- podatek od środków transportowych

17.146,95 zł

opłata za gospodarowanie odpadami

75.121,00 zł

Po rozpatrzeniu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i zapoznaniu z
opinią RIO, Komisja Rewizyjna stwierdza, że Burmistrz Dzierzgonia realizując zadania zakreślone w
budżecie kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu
środkami publicznymi.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami w sprawie przyznania i wezwania do zwrotu
dodatku specjalnego wraz z opinią prawną. W ocenie Komisji Rewizyjnej zastrzeżenie budzi
wydatek z budżetu dodatku specjalnego za okres do dnia wydania zarządzenia.
III.INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Informacja o stanie mienia komunalnego sporządzona została na dzień 31.12.2015 r. Gmina
posiada udziały i akcje w następujących spółkach: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów
i
Kanalizacji Sp. z o.o., Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A., Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu,
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
Największy przyrost majątku Gminy Dzierzgoń nastąpił w związku z realizowanymi przez gminę
inwestycjami oddanymi do użytkowania oraz zakupem gotowych środków trwałych.
IV.KONTROLE KOMISJI REWIZYJNEJ
Przeprowadzone przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Dzierzgoniu kontrole problemowe: w
dniu 19 sierpnia 2015 r. w zakresie wykonania dochodów gminy Dzierzgoń za I półrocze 2015 r., w
dniu 30 września 2015 r. w zakresie ponoszonych wydatków przez Stowarzyszenie Osób
Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Dzierzgoniu z dotacji gminy Dzierzgoń w 2014 r., w dniu 19
listopada 2015 r. w zakresie gospodarki finansowej w Gimnazjum w Dzierzgoniu ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarności, zasadności i celowości ponoszonych wydatków za trzy kwartały
2015 r., w dniu 26 stycznia br. w zakresie gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Dzierzgoniu
ze szczególnym uwzględnieniem gospodarności, zasadności i celowości ponoszonych wydatków w
2015 r. w dniu 27 stycznia br. w zakresie gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Bągarcie ze
szczególnym uwzględnieniem gospodarności, zasadności i celowości ponoszonych wydatków w
2015 r., w dniu 8 lutego br. w związku ze złożoną skargą na działalność Burmistrza Dzierzgonia, w
dniu 9 lutego br. w zakresie gospodarki finansowej Szkoły Podstawowej w Bruku ze szczególnym
uwzględnieniem gospodarności, zasadności i celowości ponoszonych wydatków w 2015 r., w dniu
3 marca br. w zakresie ponoszonych wydatków przez Dzierzgoński Klub Sportowy „POWIŚLE” z
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dotacji budżetu gminy za 2015 r., w dniu 10 maja br. w zakresie zasadności i prawidłowości
wykorzystania Gminnego Funduszu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za
2015 r.
Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, zasadnym jest wystąpienie do Rady
Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dzierzgonia.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Burmistrz Dzierzgonia

/-/ Bogdan Toporkiewicz

Elżbieta Domańska
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