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Protokół Nr  6/2016 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Masłów  

z posiedzenia w dniu 19 września 2016 roku 

 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2016 

roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów 

w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku. 
 

 Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył radny Janusz Obara – Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej. Lista obecności stanowi załącznik protokołu. W posiedzeniu uczestniczyła 

pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy Masłów. 

Komisja Rewizyjna dokonała analizy informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Masłów za I półrocze 2016 roku. Do powyższej informacji dołączona jest informacja 

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów za I półrocze 2016 roku. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Masłów stwierdziła, co następuję:  

 

 Uchwalony przez Radę Gminy budżet zatwierdzony uchwałą Nr XVII/157/2015 

z dnia 29 grudnia 2015 roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 32.555.633 zł. Po 

uwzględnieniu zmian w trakcie roku budżetowego, na dzień 30 czerwca 2016 roku dochody 

planowane w kwocie 36.146.427,62 zł wykonano w kwocie 19.046.210,58 zł, co stanowiło 

52,7 % planu.  

 

 Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych w kwocie 34.972.600 zł, po 

zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 40.178.710,62 zł. Wydatki 

zrealizowano w kwocie 16.134.794,88 zł, co stanowi 40,2% ogółu planu. 

 

 Na wydatki majątkowe (po zmianach) zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 

5.844.317,00 zł z czego wydatkowano kwotę 829.337,02 zł, co stanowi 14,2 % 

planowanych wydatków majątkowych. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych 

wiąże się m. in. z sezonowością niektórych prac budowlanych oraz koniecznością 

stosowania procedury zamówień publicznych, co powoduje przesunięcie terminu realizacji 

przyjętych zadań, na drugie półrocze 2016 roku.  

 

 Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 34.334.393,62 zł, zrealizowano 

wydatki w kwocie 15.305.457,86 zł, co stanowi 44,6 % ogółu planu.  

 

 Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2016 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów wyniosło kwotę 8.312.133,49 zł. Stan należności wymagalnych z tyt. podatków 

i opłat oraz dostaw towarów i usług wyniósł 5.809.414,48 zł, w tym z tytułu nieściągniętej 

zaliczki alimentacyjnej – 955.044,66 zł.  
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W dyskusji, poruszone zostały problemy ściągalności należności podatkowych i charakterystyki 

osób, które podatku nie płacą. Ponadto omówiona została wysokość dochodów, w odniesieniu 

do roku poprzedniego i powody różnic. 

 

Komisja Rewizyjna po dokonaniu analizy realizacji budżetu za I półrocze 2016 roku na 

podstawie udostępnionych dokumentów i wypracowanych wniosków stwierdza jednogłośnie, 

że wykonanie dochodów i wydatków uznać należy za prawidłowe. Komisja nie wnosi uwag do 

przedstawionej informacji – głosowanie  5 „za”, jednogłośnie. 
 

Komisja Rewizyjna przeanalizowała informację o kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej Gminy Masłów za I półrocze 2016 roku.  

Zgodnie z przedstawionymi dokumentami, dochody budżetu Gminy Masłów, na dzień 

30.06.2015 roku, zostały zrealizowane w 52,7 % planu, zaś wydatki stanowią 40,2 % planu. 

Wydatki na obsługę długu publicznego w pierwszym półroczu br. wykonano w 37,8 % planu. 

 

 Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu powyższych dokumentów nie zgłasza uwag do 

przedstawionej informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy 

Masłów za I półrocze 2016 roku i nie wnosi uwag do przedstawionej informacji – głosowanie 

5 „za”, jednogłośnie. 
 

 Na tym protokół zakończono i podpisano. 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Protokolant        /-/ Janusz Obara 

Joanna Synak 


