
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

 Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 14 maja 2014 roku.

Obecność na posiedzeniu wg załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Analiza stanu mienia komunalnego za 2013 rok.
2. Analiza wykonania budżetu w zakresie wydatków za rok 2013.
3. Przygotowanie wniosku o udzielenie absolutorium za rok 2013 Burmistrzowi Dobrodzienia 

i przesłania go do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu.
4. Sprawy różne.

Przewodnicząca Komisji Irena Miosga dokonała otwarcia posiedzenia komisji witając członków 
komisji i zaproszonych gości.

Punkt 1.

Skarbnik Gminy przedstawiła stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.
Nieruchomości  wchodzące  w  skład  mienia  komunalnego,  w  użytkowaniu  wieczystym  osób 
fizycznych i osób prawnych, stanowią obszar ogólny  19.9190 ha.

Lp. Nazwa Powierzchnia Wartość
1. Dobrodzień 236,6881 18.218.552,90
2. Błachów 27,5410 3.858.784,30
3. Bzinica Nowa 24,2617 1.967.739,70
4. Bzinica Stara 7,8652 404.818,10
5. Główczyce 4,3351 358.265,00
6. Klekotna 8,5735 911.179,00
7. Ligota Dobrodzieńska 16,2360 1.201.780,18
8. Makowczyce 7,7334 466.971,00
9. Myślina 8,2872 723.620,00
10. Pludry 22,9325 2.168.183,26
11. Rzędowice 30,0045 7.125.808,40
12. Szemrowice 18,1817 1.643.379,00
13. Turza 6,6446 446.914,00
14. Gosławice 8,4075 665.907,78
15. Warłów 69,1943 7.568.815,93
16. Kolejka 1,6550 108.788,00
17. Zwóz 6,3008 620.936,00

1-17 Ogółem: 504,8421 48.460.442,55

Na dzień 31 grudnia 2013 roku na stanie mienia komunalnego znajdują się nieruchomości na obszar 
ogólny 504,8421 ha.
Sprzedaże w okresie sprawozdawczym – na dzień 31.12.2013r.
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We wspomnianym okresie z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych ( w trybie przetargowym 
i bezprzetargowym), opłat z tytułu użytkowania wieczystego, wnoszonych przez osoby fizyczne i 
prawne ( opłaty pierwsze i roczne), czynszu dzierżawnego za grunty oddane w użytkowanie na 
rzecz osób fizycznych uzyskano dochód w wysokości 678.617,12 zł.
Z czynszów ( lokale mieszkalne, użytkowe, garaże) z Zakładu Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej uzyskano dochód w kwocie  łącznej 1.139.589,05 zł.
Wydatki w okresie sprawozdawczym – na dzień 31.12.2013r.
W omawianym okresie zaplanowano wydatki na kwotę 70.800 zł, a to z tytułu: 

− zapłaty należności za wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
− na kupno materiałów geodezyjnych – do działań komunalizacyjnych, do sprzedaży,
− podziały geodezyjne – przygotowujące nieruchomości do sprzedaży,
− opłat za czynności związane z zakładaniem ksiąg wieczystych i wpisami do tychże ksiąg 

własności gminy,
− inne wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku kwota wydatkowana na w/w potrzeby wyniosła łącznie 54.108,79 
zł.

Komisja dokonała analizy informacji o stanie mienia komunalnego, stwierdzając, że dochody w 
stosunku do planu wykonano w 102%, a wydatki w stosunku do planu w 76,43 %.

Punkt 2.

Skarbnik Gminy przedstawiła wydatki budżetu za rok 2013.

Wyszczególnienie Budżet wg 
uchwały

Budżet po 
zmianach

Wykonanie %

Wydatki ogółem 
w tym:

25.938.452,97 29.113.611,06 27.175.658,83 93,34

- wydatki bieżące 24.140.786,15 26.110.954,24 24.286.389,30 93,01
- wydatki 
majątkowe

  1.797.666,82   3.002.656,82   2.889.269,53 96,22

Wykonanie wg działów przedstawia się następująco:

Nazwa Plan Wykonanie %

Rolnictwo i łowiectwo 475.606,79 375.385,71 78,93
Leśnictwo     1.500,00        880,00 58,67
Transport i łączność          2.790.379,31          2.656.601,75             95,21
Gospodarka mieszkaniowa             138.053,12 121.308,03             87,87
Działalność usługowa                                      50.000,00                   27.804,15                  55,61
Administracja publiczna          4.087.489,34           3.831.945,30             93,75
Urzędy naczelnych organów 
władzy państwowej, kontroli i 
ochrony prawa oraz sądownictwa                 1.757,00     1.757,00 100,00
Obrona narodowa     1.000,00     1.000,00 100,00
Bezpieczeństwo publiczne i
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ochrona przeciwpożarowa             373.559,56                 322.703,67                   86,39 

Obsługa długu publicznego 490.000,00  457.009,98  96,00
Różne rozliczenia 120.000,00             -    -
Oświata i wychowanie        12.521.858,66 12.021.205,19  91,42
Ochrona zdrowia                                            130.500,00                     107.298,16              82,22
Pomoc społeczna           3.752.332.81  3.602.785,29   96,01
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej  184.391,40     177.494,05              96,26
Edukacyjna opieka
wychowawcza  485.626,00     441.870,17   90,99
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska           1.594.574,17                1.155.931,84               72,49
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego           1.773.155,79  1.739.142,99               98,08
Kultura fizyczna i sport              141.827,11                 133.535,55                94,15

Ogółem:         29.113.611,06                27.175.658,83               93,34

Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie %

1 Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej we 
wsi Kocury – realizacja i nadzór 240.000,00 237.018,16 94,62

2
Rządowy program „Radosna Szkoła” 
utworzenie szkolnego placu zabaw w PSP w 
D-niu

17.000,00 3.825,00 22,50

3

Dotacja dla samorządu województwa na 
dofinansowanie wykonania dokumentacji 
budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej 
901 w msc Dobrodzień

150.000,00 150.000,00 100,00

4

Przebudowa drogi wraz z budową 
chodników i kanalizacji deszczowej w 
miejscowości Warłów w ciągu drogi 
powiatowej nr 1705 0 – realizacja i nadzór

446.196,33 446.032,66 99,97

5

Przebudowa chodników i kanalizacji 
deszczowej w miejscowości Szemrowice w 
ciągu drogi powiatowej nr 1705 0 – 
realizacja i nadzór

267.643,67 267.500,18     99,95

6 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Pludrach - dokumentacja 70.000,00 1.845,00 2,64

7 Budowa kotłowni przy starej szkole w 
Pludrach, ulica Szkolna – realizacja (f. soł) 23.651,90 23.572,70     99,67

8 Budowa remizy strażackiej we wsi Kocury 
– realizacja i nadzór 101.500,00 99.931,35 98,46

9 Zakup placu zabaw do oddziału 
przedszkolnego w Szemrowicach 10.000,00 10.000,00 100,00
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10
Przebudowa drogi wewnętrznej w ul. 
Łąkowa i Słoneczna w Makowczycach – 
wykonanie i nadzór

103.000,00 102.490,26 99,51

11
Przebudowa drogi wewnętrznej w ul. 
Szkolna w Ligocie Dobrodzieńskiej – 
realizacja i nadzór

133.000,00 132.488,48 99,62

12
Budowa oświetlenia drogowego w 
Pietraszowie, ul. Piła – dokumentacja i 
realizacja (f. soł)

10.264,92 10.264,92   100,00

13
Budowa oświetlenia drogowego w 
Bzionkowie – dokumentacja i realizacja (f. 
soł.)

10.000,00 10.000,00 100,00

 14 Zakup kosiarki – traktorka do koszenia 
trawy dla OSP w Bzinicy Starej (f. soł.) 8.000,00 8.000,00 100,00

15 Zakup i montaż altanki na boisko w 
Klekotnej (f.soł.) 8.000,00 7.949,99 99,38

16
Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z 
wykonaniem podłoża pod wiatę w Myślinie 
(f. soł.)

13.500,00 13.500,00 100,00

17 Zakup 2 blaszanych garaży na teren OSP 
Szemrowice (f.soł.) 8.450,00 8.450,00 100,00

18
Budowa oświetlenia drogowego w 
Gosławicach, ul. Topolowa  – realizacja i 
nadzór

43.500,00 43.498,48 100,00

19
Budowa oświetlenia drogowego w 
Klekotnej, ul. Cegielniana  – realizacja i 
nadzór

70.000,00 69.732,59 99,62

20 Zakup tablicy multimedialnej – projekt 
POKL 6.400,00 6.122,00 95,66

21
Budowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w msc. Rzędowice – realizacja i 
nadzór

699.000,00 687.706,73 98,39

22
Położenie nawierzchni asfaltowej  na ul. 
Grzybowskiej w Szemrowicach – realizacja 
i nadzór

140.000,00 139.091,37 99,35

23
Przebudowa drogi wewnętrznej w ul. 
Strażacka w Szemrowicach – realizacja i 
nadzór

67.650,00 67.650,00 100,00

24
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w msc. Szemrowice – 
dokumentacja

6.000,00 6.000,00 100,00

25
Dofinansowanie zakupu kotła grzewczego 
do kotłowni w Pludrach – dotacja dla 
ZGKiM

9.000,00 9.000,00 100,00

26 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem 12.400,00 - -

27
Odbudowa odcinka drogi wewnętrznej w 
Pludrach wraz z odbudową mostu w ciągu 
tej drogi – dokumentacja, realizacja i nadzór

307.000,00 306.997,66 100,00

28 Zakup zestawu węży do narzędzi 7.000,00 6.765,00 96,65
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hydraulicznych do ratownictwa drogowego 
OSP Główczyce

29
Dofinansowanie do zakupu samochodu dla 
Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie - 
dotacja

10.000,00 10.000,00 100,00

30 Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w 
Dobrodzieniu 4.500,00 3.837,00 85,27

OGÓŁEM: 3.002.656,82 2.889.269,53 96,22

Ogółem  realizacja  w  zakresie  wydatków  bieżących  w  stosunku  do  planu  przebiegała 
prawidłowi  i  wynosiła  93,01%.  Niskie  wykonanie  wydatków  bieżących  w  stosunku  do  planu 
wykazują następujące pozycje: zwalczanie narkomanii 45,80%, wydatki związane z korzystaniem 
środowiska  27,13%,  obrona  cywilna  16,84%,  rady gmin  63,63%,  dokształcanie  i  doskonalenie 
nauczycieli 76,02%, gospodarka ściekowa 58,89%, oczyszczanie miast i wsi 60,00%, melioracje 
wodne 20,90%, plany zagospodarowania przestrzennego 55,61%, pozostała działalność  w zakresie 
gospodarki komunalnej 67,17 %.

Ogółem realizacja wydatków majątkowych wynosiła 96,22%. 

W zakresie zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane w 2014r. to m.in.: 
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach”, „Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w msc. Szemrowice”.

Na działalność Dobrodzieńskiego Ośrodka Kultury i Sportu oraz Miejsko Gminnej 
Biblioteki Publicznej w budżecie gminy przeznaczono kwotę 1.401.200,00 zł.  Z przeznaczonych 
dotacji dla samorządowych instytucji kultury w/w jednostki dokonały rozliczenia.

Szczegółowe  wykonanie  budżetu  w  zakresie  oświaty,  opieki  społecznej,  Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, instytucji kultury przedstawią dyrektorzy tych jednostek.

Plan  budżetu  miasta  i  gminy zrealizowano  w miarę  posiadanych środków i  możliwości 
wykonawczych.

Kwota zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013 
roku wynosi 9.453.667,62 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami za rok 2013 wynosi 4.379.806,59 zł.
Deficyt przychodów nad rozchodami na dzień 31.12.2013 r. wynosi -3.485.948,05 zł . 

Kwota rozchodów w 2013r.  z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosiła 
4.885.919,70  zł,  w  tym  na  realizację  projektów  i  programów  realizowanych  
z  udziałem środków,  o  których  mowa  w  art.  5  ust.  1  pkt  2  ustawy o  finansach  publicznych 
2.458.689,08 zł.

Na pytania zadawane przez członków Komisji Rewizyjnej w zakresie realizacji budżetu za 2013 
rok, odpowiedzi i dodatkowych wyjaśnień udzieliła Skarbnik Gminy.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Komisja Rewizyjna skontrolowała dane zawarte w sprawozdaniu z dokumentacją źródłową i 
ewidencją analityczną oraz sprawozdaniem finansowym jednostki samorządu terytorialnego.
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Komisja nie stwierdziła nieprawidłowości w tym zakresie.

Komisja analizowała kwartalnie wykonanie budżetu za 2013 rok.

Komisja Rewizyjna jednogłośnie przyjęła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2013.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła treść uchwały nr 115/2014 z dnia 7 kwietnia 2014r. Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania 
budżetu gminy za 2013 rok.

Przewodnicząca przedstawiła treść uchwały Nr 1/2014 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w 
Dobrodzieniu w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z 
wykonania budżetu Gminy Dobrodzień za 2013 rok.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Punkt 3.

Komisja Rewizyjna przygotowała wniosek o opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie 
udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia.

Następnie Przewodnicząca Komisji przedstawiła treść Uchwały Nr 2/2014 Komisji Rewizyjnej 
Rady Miejskiej w Dobrodzieniu w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej w 
Dobrodzieniu o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia.

Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Wniosek i uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dobrodzienia został przyjęty przez Komisję 
Rewizyjną jednogłośnie.

Punkt 4.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła treść protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji, który 
komisja przyjęła jednogłośnie.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej

Irena Miosga

                                                                                                                                                             6


	Ogółem realizacja w zakresie wydatków bieżących w stosunku do planu przebiegała prawidłowi i wynosiła 93,01%. Niskie wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu wykazują następujące pozycje: zwalczanie narkomanii 45,80%, wydatki związane z korzystaniem środowiska 27,13%, obrona cywilna 16,84%, rady gmin 63,63%, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 76,02%, gospodarka ściekowa 58,89%, oczyszczanie miast i wsi 60,00%, melioracje wodne 20,90%, plany zagospodarowania przestrzennego 55,61%, pozostała działalność  w zakresie gospodarki komunalnej 67,17 %.
	W zakresie zadań inwestycyjnych, które będą kontynuowane w 2014r. to m.in.: 
	„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach”, „Przebudowa drogi dojazdowej do  gruntów rolnych w msc. Szemrowice”.

