
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 25 marca 2014 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza wykonania dochodów budżetu gminy za 2013 rok w tym windykacja podatków i 

opłat za 2013 rok i zaległości z lat ubiegłych.

2. Analiza działalności finansowej Krytej pływalni za rok 2013 oraz wizytacja krytej pływalni.

3. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Irena Miosga dokonała otwarcia posiedzenia komisji witając radnych oraz 
zaproszonych gości.

Punkt 1

.Pełniąca  obowiązki  Kierownika  Referatu  Finansowo-Budżetowego  Barbara  Czyż  przedstawiła 
wykonanie budżetu za 2013 rok w zakresie dochodów w tym windykacja podatków i opłat za 2013 
rok i zaległości z lat ubiegłych.

Uchwalony przez Radę Miejską w Dobrodzieniu budżet na 2013 rok po stronie dochodów wyniósł 
30.026.266,40 złotych.

Przeprowadzone zmiany w ciągu roku spowodowały wzrost dochodów do kwoty 32.079.994,20 
złotych.

Struktura dochodów wg działów i paragrafów przedstawia się następująco:

Dz. § Nazwa Plan Wykonanie %
010 Rolnictwo i łowiectwo

w tym: 456.329,35 414.912,43 90,92

2010
Dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania zlec. na zwrot 
części podatku akcyzowego zawartego w 
cenie oleju napędowego i koszty 
postępowania w sprawie jego zwrotu

325.823,35 325.812,03 100,00

0970 - wpływy z różnych dochodów - 950,40 -

0770

Dochody majątkowe:
-wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

130.506,00 88.150,00 67,54

020 Leśnictwo
w tym: 10.000,00 8.664,06 86,64

0750
Dochody bieżące:

- za dzierżawę obwodów łowieckich 10.000,00 8.664,06 86,64

600 Transport i łączność
w tym: 1.003.437,96 1.003.437,80 100,00
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6620
Dochody majątkowe:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na 
inwestycje i zakupy inwestycyjne 
realizowane na podstawie porozumień 
(umów) między jednostkami samorządu 
terytorialnego

356.761,00 356.760,84 100,00

6630 - dotacje celowe otrzymane z samorządu 
województwa na inwestycje i zakupy 
inwestycyjne realizowane na podstawie 
porozumień (umów) między jednostkami 
samorządu terytorialnego

416.676,96 416.676,90 100,00

6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa na realizację inwestycji i zakupu 
inwestycji i zakupów inwestycyjnych 
własnych gmin

230.000,00 230.000,00 100,00

700 Gospodarka mieszkaniowa
w tym: 536.594,00 594.024,85 110,70

0770
Dochody majątkowe:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawa użytkowania 
wieczystego nieruchomości

385.000,00 385.336,20 100,09

0760 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności 

56.000,00 102.159,00 182,43

0780 - dochody ze zbycia praw majątkowych 34.494,00 34.494,00 100,00

0750
Dochody bieżące:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 

31.100,00 41.732,58 134,19

0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 
użytkowanie wieczyste nieruchomości 28.000,00 26.745,34 95,52

0970 - wpływy z różnych dochodów - 1.141,10 -
0920 - odsetki od nieterminowych wpłat 2.000,00 2.311,03 115,50
0690 - wpływy z różnych opłat - 105,60 -

750 Administracja publiczna
w tym: 118.551,00 123.464,11 104,14

  0690 - wpływy z różnych opłat - 50,00 -
2010 - dotacja na zadania zlecone (urzędy 

wojewódzkie) 101.551,00 101.551,00 100,00

0830 - wpływy z usług 7.000,00 6.497,07 92,82
0970 - wpływy z różnych dochodów 10.000,00 15.317,63 153,18
2360 - dochody j.st. związane z realizacją zadań z 

zakresu administracji rządowej oraz innych 
zadań zlec. ust.

43,40 -

0920 - odsetki pozostałe - 5,01 -
751 Urzędy naczelnych organów władzy 

państwowej, kontroli i ochrony prawa 
oraz sądownictwa
w tym:

1.757,00 1.757,00 100,00

Dochody bieżące: 1.757,00 1.757,00 100,00
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2010 - dotacja celowa na zadania zlecone na 
aktualizację stałego rejestru wyborców

752 Obrona narodowa 
w tym: 1.000,00 1.000,00 100,00

2010
Dochody bieżące:

- dotacja celowa na zadania zlecone w 
zakresie obronności

1.000,00 1.000,00 100,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 
przeciwpożarowa - 343,00 -

0870
Dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów - 343,00 -

756 Dochody od osób prawnych, od osób 
fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem

10.252.983,00 10.094,738,49 98,46

Wpływy z podatku dochodowego od osób 
fizycznych

w tym:
50.000,00 36.116,41 72,23

0350
Dochody bieżące:

- podatek od działalności gospodarczej osób 
fizycznych, opłacanych w formie karty 
podatkowej

50.000,00 36.116,41 72,23

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatków i opłat 
lokalnych od osób prawnych i innych 
jednostek organizacyjnych 
w tym:

2.803.400,00 2.712.023,16 96,74

  0310
Dochody bieżące:

- podatek od nieruchomości 2.625.900,00 2.529.682,60 96,34
0320 - podatek rolny 16.000,00 15.039,00 93,99
0330 - podatek leśny 105.000,00 112.195,00 106,85
0340 - podatek od środków transportowych 42.000,00 41.385,00 98,54
0500 - podatek od czynności cywilno-prawnych 10.000,00 10.723,00 107,23
0690 - wpływy z różnych opłat 500,00 308,00 61,60
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat 4.000,00 2.690,56 67,26

Wpływy z podatku rolnego, podatku 
leśnego, podatku od czynności 
cywilnoprawnych, podatku od 
spadku i darowizn, podatków i 
opłat lokalnych  od osób fizycznych

w tym:

2.949.029,00 3.000.579,99 101,75

0310
Dochody bieżące:

- podatek od nieruchomości 1.938.070,00 1.941.149,88 100,16
0320 - podatek rolny 640.000,00 656.178,33 102,53
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Dokonując analizy poszczególnych pozycji dochodów należy zwrócić uwagę, że nie wykonano 
planu z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 96,35%,  wpływów z opłat 
stałych i wyżywienia w przedszkolach 77,81%, wpływów z usług w stołówkach szkolnych i 
przedszkolnych 79,33%, podatku od nieruchomości j.g.u. 96,34%, sprzedaży składników 
majątkowych w zakresie rolnictwa   67,54%. 

Najwyższe dochody w stosunku do planu osiągnięto w opłatach za wydane zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu 130,88%, podatku rolnym od osób fizycznych 102,53%, podatku od spadków i darowizn 
120,21%, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przypadającego 
osobom fizycznym w prawo własności 182,43%.

Największe zaległości za 2013 r. wraz z zaległościami z lat ubiegłych notuje się: w podatku od 
nieruchomości j.g.u. 131.760,60 zł, w podatku rolnym j.g.u. 12.594,00 zł, w podatku dochodowym 
od osób fizycznych (zasady ogólne, z karty podatkowej, zryczałtowanego podatku dochodowego) 
47.310,11 zł, w podatku od nieruchomości od osób fizycznych  267.661,52 zł, w podatku rolnym od 
osób fizycznych 31.183,25 zł. W podatku od spadków
 i darowizn 9.209,00 zł. W stosunku do zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

Ponadto  wysoka  zaległość  w  kwocie  354.759,96  zł  wynika  z  zaległości  od  dłużników 
alimentacyjnych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2013 r. w podatku od nieruchomości j.g.u. wynoszą 
552.115,82 zł, w podatku od środków transportowych j.g.u. 12.891,66 zł w podatku od środków 
transportowych od osób fizycznych wynoszą 28.012,64 zł, w podatku od nieruchomości od osób 
fizycznych 616.662,34 zł.
Skutki udzielonych zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości w j.g.u. wynoszą 463.767,03 zł 
oraz od osób fizycznych 142.143,56 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w 
zakresie umorzeń zaległości podatkowej podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 57,00 
zł, w podatku rolnym od osób fizycznych 1.896,50 zł, w podatku od nieruchomości j.g.u 435,00 zł, 
w podatku rolnym od osób fizycznych 14,00 zł, w podatku od środków transportu j.g.u. 704,00 zł, 
w podatku rolnym od j.g.u. 121,00 zł.
Kwota zaległości z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2013 r. wynosi 903.842,86 zł, 
natomiast kwota nadpłat wynosi 8.485,46 zł.

Przewodnicząca Komisji poprosiła o wyjaśnienie z jakiego tytułu została zwiększona subwencja 
oświatowa.

Kierownik  Referatu  wyjaśniła,  że  zwiększenie  subwencji  oświatowej  nastąpiło  po  otrzymanej 
korekcie  z Ministerstwa.

Komisja  Rewizyjna  analizując  realizację  dochodów  budżetowych  odnotowała  pozytywne 
postępowanie w sprawie pozyskania podatku  VAT, które w roku 2013 dało kwotę 1.151.600,00 
złotych.

Niepokojący jest  wzrost zaległości,  a w szczególności należności alimentacyjne,  które wynoszą 
354.759,96 złotych.

Analiza windykacji na dzień 31 grudnia 2013 roku.

OSOBY  FIZYCZNE:

Na łączne zobowiązanie pieniężne z tytułu podatku wystawiono 427 upomnień.

Z tytułu podatku od nieruchomości wystawiono 101 upomnień.
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Wystawiono  144  tytułów  wykonawczych  (  łączne  zobowiązania  pieniężne  i  podatku  od 
nieruchomości).

Zaległości zahipotekowane z tytułu podatku od nieruchomości na kwotę 100.945,60 zł.

Zaległości zahipotekowane z tytułu podatku rolnego wynoszą 7.983,50 zł.

Wystawiono  13  upomnień  z  tytułu  podatku  od  środków  transportowych  w  tym  7  od  osób 
fizycznych i 6 od osób prawnych.

Wystawiono  6  tytułów  wykonawczych  z  tytułu  podatku  od  środków  transportowych  od  osób 
fizycznych.

OSOBY  PRAWNE:

Wystawiono 44 upomnienia z tytułu podatku od nieruchomości.

Wystawiono 5 tytułów wykonawczych – w tym prowadzona jest na 1 podatniku przez Komornika 
sądowego egzekucja z nieruchomości.

Zaległości zahipotekowane w podatku od nieruchomości na kwotę 48.237,00 złotych.

Punkt 2.

Dyrektor Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu Agnieszka Hurnik przedstawiła przychody i 
koszty związane z utrzymaniem krytej pływalni za 2013 rok.

Przychody:

− dotacja                            387.000,00

− dochody własne             195.407,20

− zwrot podatku VAT          47.718,00

( dom kultury, pływalnia)

 Koszty:

− wynagrodzenia osobowe,ZUS                  241.523,92

− wynagrodzenia bezosobowe /ratownicy/    13.210,00

− zakup wyposażenia                                       2.124,39

− środki czystości i dezynfekcyjne                11.383,37

− materiały remontowe                                    2.530,92

− zakup opału                                               210.944,75

− pozostałe materiały                                          446,24

− energia i woda                                             98.911,96

− usługi pozostałe                                             1.161,41

− usługi remontowe                                        15.203,31

− usługi telekomunikacyjne                             1.041,05

− usługi transportowe                                          167,97

− usługi komunalne                                          1.506,76

− podatki i opłaty                                                467,00
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− ZFŚS- świadczenia urlopowe                       8.842,60

− świadczenia prac. BHP                                 1.800,20

− podróże służbowe                                         1.807,82

− szkolenia pracowników                                1.410,00

− ubezpieczenia                                               2.667,00

      RAZEM                                                          617.150,67

Dyrektor  poinformowała  także,  że  w  krytej  pływalni  „Delfin”  będącej  częścią  struktury 
organizacyjnej DOKiS występują następujące stanowiska pracy:

− ratownicy – 1,5 etatu + ratownicy zatrudnienie na podstawie umowy o dzieło ( około 100 
godzin miesięcznie),

− trener sekcji pływackiej „VEGA” - 1 etat,

− instruktor sekcji pływackiej „ VEGA” - 1/3 etatu,

− pracownicy obsługi – 3 etaty,

− konserwator – 1 etat,

− stróż – 1 etat

W ciągu roku pływalnia świadczy usługi rekreacyjno-edukacyjne, za które pobierane są opłaty. 

Dla  nieumiejących  pływać  oraz  dla  podniesienia  umiejętności  pływackich  dla  średnio 
zaawansowanych prowadzone są kursy nauki pływania. W ciągu roku ratownicy przeprowadzili 19 
kursów pływania na łączną kwotę 36.523 zł.

Z krytej pływalni korzystają wszystkie szkoły podstawowe z terenu miasta i gminy Dobrodzień w 
cyklu  2  tygodnie  pauzy  i  wejście  na  basen,  publiczne  gimnazjum w poniedziałki  oraz  piątki. 
Natomiast Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Dobrodzieniu według potrzeb. Odbywają się także 
stałe rezerwacje pływalni.

Punkt 3.

W sprawach różnych:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół z poprzedniego posiedzenia komisji.
Protokół został przyjęty.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Irena Miosga
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