
PROTOKÓŁ Nr 6/2021

z posiedzenia w dniu 7 czerwca 2021 r. 

Komisji Rewizyjnej

Obecni: 1. Edward Szaniec - Przewodniczący Komisji

2. Marian Hombek - Z-ca przewodniczącego

3. Łukasz Bilski - Sekretarz

4. Marek Śliwka-Członek

5. Danuta Zadworna - Członek

Obrady są prawomocne. Komisja pracowała w ustawowym składzie.

Na posiedzeniu Komisja Rewizyjna dokonała analizy sprawozdania z wykonania 

budżetu za rok 2020 po stronie dochodów i wydatków, rozpoznano sprawozdanie finansowe 

za 2020 rok, zapoznano się z Uchwałą Nr 109/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 roku Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Praszka za 2020 rok oraz opracowano wniosek do Rady 

Miejskiej.

W wyniku przeprowadzonej analizy komisja stwierdziła:

I. Rada Miejska w Praszce uchwaliła budżet dla Gminy Praszka na 2020 r. w dniu 

17.12.2019 r. - uchwała Nr 97/XIV/2019.

Po stronie dochodów budżet stanowił kwotę 63.713.073,25 zł, w tym;

- zadania własne 44.081.113,25 zł,
- zadania zlecone 19.631.960,00 zł.

Po stronie wydatków przyjęto kwotę 68.969.073,25 zł.

Planowane wydatki były wyższe od zaplanowanych dochodów o kwotę 5.256.000 zł, co 

spowodowało planowany niedobór /deficyt/ budżetowy. Po zmianach dokonanych w planie 

dochodów i wydatków w ciągu roku budżetowego nadzień 31.12.2020 r. wystąpiła nadwyżka 

budżetowa w kwocie 518.553,27 zł.

W trakcie wykonywania budżetu zmiany wnoszone uchwałami Rady Miejskiej 
Zarządzeniami Burmistrza Praszki spowodowały:

- zwiększenie planowanych dochodów gminy do kwoty 67.713.169,63 zł, w tym: 
dJ zadania własne

oraz

49.055.017,98 zł, 

b/ zadania zlecone 18.658.151,65 zł,



- zwiększenie planowanych wydatków gminy do kwoty 73.428.027,47 zl, w tym: 
a/ zadania własne 54.769.875,82 zl, 

b/zadania zlecone 18.658.151,65 zł,

II. Realizacja budżetu przedstawia się następująco:

1. Dochody gminy wykonano w kwocie 66.664.547,62 zł, co stanowi 98,5 % planu 

wykonania, w tym:

- dochody zadań własnych - 48.022.580,80 zł, co stanowi 97,9 % planu wykonania

- dochody zadań zleconych ■ 18.641.966,82 zł, co stanowi 99,9 % planu wykonania 

Należności wymagalne na dzień 3I,12.2020r. stanowią kwotę 3.408.001,92 zł 

i są wyższe o 44 6.473,16 zl w stosunku do poprzedniego roku obrachunkowego.
Odsetki od należności stanowią kwotę 545.874,18 zł.

2. Wydatki wykonano w kwocie 66.145.994,35 zł, co stanowi 90,1 % planu wykonania, 
w tym:

- zadania własne - 47.504.027,53 zł, co stanowi 86,7 % planu wykonania
- zadania zlecone - 18.641.966,82 zł, co stanowi 99,6 % planu wykonania

3. Różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami jest dodatnia i wynosi 518.553,27 zł. 
Przychody wykonano w kwocie 9.998.857,84 zł.

Rozchody wykonano w kwocie 4.284.000,00 zł.

Różnica między wykonanymi przychodami a wykonanymi rozchodami jest dodatnia 

i wynosi 5.714.857,84 zł.

Ogólny wynik wykonania budżetu jest dodatni i wynosi 6.233.411,11 zł.

Wysokość zobowiązań finansowych gminy według stanu na dzień 31.12.2020 r. wynosi 

łącznie 11.350.414,80 zł co stanowi 17,0 % wykonanych dochodów ogółem.

Obciążenie budżetu gminy spłatą rat kredytów i odsetek wynosiło łącznie 4.349.303,35 zł 
tj. 6,5% dochodów ogółem.

III. Planowane dochody i wydatki posiadają odzwierciedlenie w uchwałach Rady Miejskiej

oraz Zarządzeniach Burmistrza Praszki podjętych na podstawie ustawy o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r. (tj. Dz.U. z 2021 r. 
poz.38.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 

2021r. poz.305).

IV. Komisja dokonała kontroli sprawozdania finansowego za 2020 rok, na które składa się:
- bilans z wykonania budżetu,
- bilans jednostki budżetowej.



I.' «

- rachunek zysków i strat,

- zestawienie zmian w funduszu.

Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w przedłożonych dokumentach.

V. Na podstawie przeprowadzonych kontroli i analizy sprawozdania z wykonania budżetu 

gminy za 2020 r. oraz kontroli sprawozdania finansowego Komisja Rewizyjna jednogłośnie 

pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2020 r. i wnosi o przyjęcie wniosku 

o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki.

VI W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2020 r. Komisja Rewizyjna 

podjęła uchwałę, która została przyjęta jednogłośnie.

i

Załącznik:

Uchwała Nr 1/2021 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Praszce z dnia 7 czerwca 2021 r. 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy członków komisji:
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UCHWAŁA Nr 1/2021 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Praszce 

z dnia 7 czerwca 2021 r.

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki.

Działając na podstawie art.l8a ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 64 Statutu Gminy Praszka stanowiący 
załącznik do uchwały Nr 148/XX/20I6 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 września 2016 r. (Dz. 
Urz. Woj. Opolskiego poz.1992 z dnia 3 października 2016 r.) po rozpatrzeniu sprawozdań z 
wykonania budżetu i finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego Komisja Rewizyjna

r. o

u c h w a I a, co następuje:

§1.

Pozytywnie opiniuje wykonanie przez Burmistrza Praszki budżetu gminy za rok 2020.

§2.

Wnosi do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki 
budżetu za 2020 rok.

z wykonania

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

I. Poszczególne dochody i wydatki posiadają odzwierciedlenie w sprawozdaniach 

statystycznych wynikających z art. 41 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 305), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnią 16
s'

stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz.U. z 2020r. poz.1564 ze 

.), Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudniazm



2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 
finansowych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.2396).

II. Planowane dochody i wydatki posiadają odzwierciedlenie w uchwałach Rady Miejskiej 

Zarządzeniach Burmistrza Praszki podjętych na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 

dochodachjednosteksamorząduterytorialnego(tj.Dz.U.z2021 r. poz.38) oraz ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 202Ir. poz.305)

oraz

r. o

III, Komisja Rewizyjna jednogłośnie pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za 2020 rok 

i wnosi o przyjęcie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Praszki za 2020 rok.

Podpisy członków komisji:
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