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Komisja Rewizyjna 

 

Protokół nr VI  

Posiedzenie w dniu 13 września 2019 

 
Obrady rozpoczęto 13 września 2019 o godz. 15:00, a zakończono o godz. 15:30 tego samego 

dnia. 

W posiedzeniu wzięło udział 5 członków. 

Obecni: 

1. Ryszard Jan Filipowicz 

2. Bernarda Komorowska 

3. Andrzej Kułak 

4. Artur Maciej Lis 

5. Janusz Obara 

 

1. Otwarcie posiedzenia 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Janusz Obara otworzył posiedzenie i przywitał 

zebranych. 

2. Stwierdzenie quorum 

W posiedzeniu uczestniczy 5 z 5 – osobowego składu Komisji, co jest podstawą do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Lista obecności stanowi załącznik protokołu. 

W posiedzeniu uczestniczy również Skarbnik Gminy Masłów Małgorzata Kumór. 

3. Przyjęcie porządku obrad 

Nie zgłoszono uwag do proponowanego porządku obrad.  

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie porządku obrad.  

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji 

Nie zgłoszono uwag do treści protokołu z drugiego posiedzenia. 

Głosowano w sprawie: 

Przyjęcie protokołu z poprzedniej komisji.  

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

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

za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Masłów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I 

półrocze 2019 roku. 

Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła sprawozdanie, stanowiące załącznik protokołu. 

Komisja zapoznała się również z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej Gminy Masłów za I półrocze 2019 roku (stanowi załącznik protokołu).  

1) Uchwalony przez Radę Gminy budżet zatwierdzony uchwałą Nr III/30/2018 

z dnia 28 grudnia 2018 roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 50.555.594,00 

zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku budżetowego, na dzień 30 czerwca 2019 roku 

dochody planowane w kwocie 52.657.663,05 zł wykonano w kwocie 24.402.199,89 zł, co 

stanowiło 46,3 % planu.  

2) Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych w kwocie 54.009.761,00 zł, 

po zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 58.524.901,47 zł. Wydatki 

zrealizowano w kwocie 22.644.621,74 zł, co stanowi 38,7 % ogółu planu. 

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

15.432.298,61 zł z czego wydatkowano kwotę 2.485.982,30 zł, co stanowi 16,1 % 

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 2019 roku.  

4) Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 43.092.602,86 zł, zrealizowano wydatki 

w kwocie 20.158.639,44 zł, co stanowi 46,8 % ogółu planu.  

5) Zadłużenie Gminy na koniec czerwca 2019 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek 

i kredytów wyniosło kwotę 12.000.086,00 zł. Stan należności wymagalnych z tyt. 

podatków i opłat oraz dostaw towarów i usług wyniósł 2.121.651,81 zł, w tym z tytułu 

nieściągniętej zaliczki alimentacyjnej – 1.056.030,58 zł.  

Radny Ryszard Filipowicz zapytał o szczegóły stanu zadłużenia gminy.  

W odpowiedzi Skarbnik Gminy wyjaśniła, ż w związku z faktem iż nie doszło do sprzedaży 

Hostelu „Lubrzanka” w Mąchocicach Kapitulnych przygotowywana jest dokumentacja na 

zaciągnięcie kredytu w miesiącu wrześniu, na kwotę 3.900.00,00 zł. Skarbnik Gminy 

przypomniała, że gmina ma już pożyczkę w wysokości 200.000,00 zł na realizację zadania 

związanego z wymianą pieców, w ramach programu „Czyste powietrze”.  

Brak kolejnych głosów dyskusji. 

Głosowano w sprawie: 

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

półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Masłów, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku. 

Wyniki głosowania 

ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0 

Wyniki imienne: 

ZA (5) 

Ryszard Jan Filipowicz, Bernarda Komorowska, Andrzej Kułak, Artur Maciej Lis, Janusz 

Obara 
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6. Sprawy inne 

Brak głosów w tym punkcie. 

 

7. Zakończenie obrad 

Po wyczerpaniu tematyki Przewodniczący Komisji podziękował za udział w posiedzeniu 

i o godzinie 15:30 Przewodniczący zamknął obrady. 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

/-/ Janusz Obara   

 

Przygotował(a): Joanna Synak 

 
Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl  


