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PROTOKÓŁ 
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Nowej Dębie 

w dniu 21 kwietnia 2016 r. 
 
            Posiedzenie odbyło się w sali narad Urzędu Miasta  i Gminy w Nowej Dębie.  
W posiedzeniu udział wzięli członkowie komisji, zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik 
do protokołu. 
Komisja Rewizyjna w składzie:  
1. Jan Flis                    - Przewodniczący 
2. Andrzej Wołosz            - Zastępca Przewodniczącego 
3. Marzena Chmielowiec  - Członek   
4. Ryszard Szafran            - Członek  
 
Przedmiotem obrad komisji była: 
1. Ocena wykonania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba za 2015 rok.  
Przewodniczący Jan Flis nadmienił, że wszyscy członkowie otrzymali celem zapoznania się:  
1)   sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  Gminy Nowa Dęba za okres od 1 stycznia 2015      
      do 31 grudnia 2015 roku,  
2)  sprawozdanie o przebiegu wykonania  planu finansowego Samorządowego Ośrodka Kultury        
     w Nowej Dębie za 2015 rok, 
3)  informację o wykonaniu planów finansowych jednostek budżetowych tj. Miejsko-Gminnego    
     Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Samorządowego     
     Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz placówek oświatowych obsługiwanych przez Biuro Obsługi  
     Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie, 
4)  informację o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2015 rok,  
5)  Uchwałę Nr XVI/58/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 roku Składu Orzekającego Regionalnej  
     Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta    
     i Gminy Nowa Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok. 
Ponadto członkowie komisji otrzymali: 
1) Bilans Gminy Nowa Dęba, 
2) Rachunek zysków i strat, 
3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki, 
4) Bilans z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba wg stanu na 31.12.2015 r. 
Przewodniczący przypomniał, że zgodnie z art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 
finansach publicznych, Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Miejskiej w terminie do dnia 15 
czerwca br. wniosek w sprawie absolutorium dla burmistrza. Następnie komisja dokonała 
wstępnej analizy przedłożonych materiałów i stwierdziła, że pierwotnie uchwalony uchwałą 
budżetową Nr III/26/2015 budżet Gminy Nowa Dęba na 2015 r. z dnia 29 stycznia 2015 roku, po 
stronie dochodów wynosił kwotę 54.514.600,-zł, zaś po stronie wydatków 55.355.059,-zł. 
Powstały deficyt budżetowy w kwocie 840.459,-zł,-zł wynikał z następujących zapisów 
księgowych: 
- planowane rozchody budżetowe w kwocie 2.899.120,-zł przeznaczone na spłatę rat    
  zaciągniętych pożyczek i kredytów, 
- zaciągnięcie pożyczek i kredytów w kwocie 3.739.579,-zł. 
W trakcie roku Uchwałą Nr V/43/2015 z 26 marca 2015 roku zlikwidowano deficyt budżetowy. 
Na przestrzeni 2015 r. dokonano zmian budżetu gminy, poprzez wprowadzenie do dochodów 
dodatkowych środków otrzymanych z budżetu państwa w formie dotacji celowych na realizację 
zadań zleconych, własnych, a także innych środków. Komisja stwierdziła, że w wyniku 
dokonanych zmian budżetu, plan dochodów Gminy osiągnął wysokość 56.733.387,-  z czego 
wykonanie wynosiło 53.808.983,55 zł, co stanowi 94,85% planu po zmianach.  
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W ramach dochodów wyodrębnia się dochody bieżące, które zostały zrealizowane na kwotę 
52.273.304,66 zł, co stanowi 95,09% planu po zmianach na plan dochodów bieżących-
54.974.017,-zł. oraz dochody majątkowe gdzie na plan 1.759.370,-zł wykonanie stanowi 
1.535.678,89 zł tj. 87,29% planu po zmianach. 
Analizując plan dochodów i wydatków komisja zwróciła uwagę na wykorzystanie środków 
dotacji celowych na realizację projektów z udziałem środków UE oraz budżetu państwa w tym 
na zadania bieżące gminy oraz wydatki majątkowe. 
Ponadto komisja zapoznała się ze stanem zadłużenia gminy, z kwotami rat kredytów i pożyczek 
długo i krótkoterminowych spłaconych, a także zaciągniętych w 2015 roku oraz udzielonych 
pożyczek i poręczeń.  Komisja zwróciła szczególną uwagę na wykaz zaległości na dzień 31 
grudnia 2015 r. w podatku od nieruchomości od osób prawnych i w tym zakresie będzie 
oczekiwała bardziej szczegółowych wyjaśnień ze strony Skarbnika oraz Burmistrza na temat 
postępowań względem dłużników w zakresie podatków od nieruchomości zarówno od osób 
fizycznych i prawnych.  
Następnie przewodniczący Jan Flis odczytał treść Uchwały Nr XVI/58/2016 z 4 kwietnia 2015 
roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii o 
przedłożonym przez Burmistrza MiG Nowa   Dęba sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015  
zgodnie z którą, przedłożone przez Burmistrza MiG sprawozdanie zostało zaopiniowane 
pozytywnie.  
 
Komisja ustaliła, że do udziału w kolejnym  posiedzeniu zostaną zaproszeni celem złożenia 
wyjaśnień: 
1) Wiesław Ordon  - Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, 
2) Alicja Furgał   - Skarbnik Gminy Nowa Dęba, 
3) Renata Bal               - Dyrektor Biura Obsługi Jednostek Samorządowych w Nowej Dębie.  
                                                                  
 
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu podpisano: 
 
1. Jan Flis                      - Przewodniczący                    .................................. 
 
2. Andrzej Wołosz              - Zastępca Przewodniczącego  .................................. 
 
3. Marzena Chmielowiec    - Członek                                 .................................. 
  
4. Ryszard Szafran              - Członek                                  …………………….. 
 
 
 
 
 
Protokół sporządziła: 
Elżbieta Goclan 


