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Protokół Nr 4/2017 Komisji Rewizyjnej 

Protokół Nr  4/2018 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Masłów  

z posiedzenia w dniu 17 września 2018 roku 
 

 

 Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Stwierdzenie quorum. 

3. Przyjęcie porządku obrad. 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

5. Stanowisko Komisji do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za I 

półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Masłów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku. 

6. Sprawy inne. 

7. Zakończenie obrad. 

 

Ad. 1. Otwarcie posiedzenia. 

W dniu 17 września 2018 roku o godz. 16:00 w budynku urzędu, Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej Janusz Obara otworzył posiedzenie i przewodniczył obradom.  

 

Ad. 2. Stwierdzenie quorum.  

W posiedzeniu uczestniczy 4 radnych – 80% składu Komisji, co jest podstawą do podejmowania 

prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu.  

W dzisiejszym posiedzeniu uczestniczy również pani Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy. 

 

Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.  

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku. W  głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie porządek 

obrad został przyjęty.  

 

Ad. 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji. 

Nie zgłoszono uwag do protokołu nr 3/2018. W  głosowaniu 4 „za”, jednogłośnie protokół został 

przyjęty.  

 

Ad. 5.  Stanowisko Komisji do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Masłów za 

I półrocze 2018 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Masłów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Masłów, po wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Gminy Masłów 

Małgorzaty Kumór, stwierdziła co następuję:  

 Uchwalony przez Radę Gminy budżet zatwierdzony uchwałą Nr XLIV/439/2017 

z dnia 28 grudnia 2017 roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 53.895.651,00 zł. 

Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku budżetowego, na dzień 30 czerwca 2018 roku 

dochody planowane w kwocie 51.993.428,77 zł wykonano w kwocie 23.317.099,91 zł, co 

stanowiło 44,8 % planu.  
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 Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych w kwocie 58.055.409,00 zł, 

po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 58.186.074,11 zł. Wydatki 

zrealizowano w kwocie 20.449.231,82 zł, co stanowi 35,1 % ogółu planu. 

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

17.600.562,61 zł z czego wydatkowano kwotę 1.281.917,98 zł, co stanowi 7,3 % 

planowanych wydatków majątkowych. Niski wskaźnik wykonania wydatków majątkowych 

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

stosowania procedur zamówień publicznych, co powoduje przesunięcie terminu realizacji 

przyjętych zadań, na drugie półrocze 2018 roku.  

 Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 40.585.511,50 zł, zrealizowano wydatki 

w kwocie 19.167.313,84 zł, co stanowi 47,2 % ogółu planu.  

 Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2018 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów wyniosło kwotę 9.924.859,42 zł. Stan należności wymagalnych z tyt. podatków 

i opłat oraz dostaw towarów i usług wyniósł 6.163.831,36 zł, w tym z tytułu nieściągniętej 

zaliczki alimentacyjnej – 1.148.402,21 zł.  

 

Komisja zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wyrażoną 

w uchwale Nr 2898/2018 II Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach 

z dnia 13 września 2018 roku w sprawie opinii o informacji z wykonania budżetu Gminy Masłów 

za I półrocze 2018 rok (stanowi załącznik protokołu).  

 

W głosowaniu, 4 „za”, jednogłośnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy Masłów przyjęła 

informację z wykonania budżetu Gminy Masłów za I półrocze 2018 rok.  

 

Komisja Rewizyjna przeanalizowała informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Masłów za I półrocze 2018 roku.  

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

30.06.2018 roku, zostały zrealizowane w 44,8 % planu, zaś wydatki stanowią 35,1 % planu. 

Wydatki na obsługę długu publicznego w pierwszym półroczu br. wykonano w 43,9 % planu. 

 

W głosowaniu, 4 „za”, jednogłośnie Komisja Rewizyjna Rady Gminy Masłów przyjęła 

informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Masłów za I półrocze 

2018 roku. 

Uchwała Nr 4/2018 stanowi załącznik protokołu.  

 

Ad. 6.  Sprawy inne. 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

Ad. 7. Zakończenie obrad. 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu. 

O godzinie 16:30 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokolant:       Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

/-/ Janusz Obara   

 


