
Rada Miejska
w Dobrodzieniu 

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w dniu 29 sierpnia 2014 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności

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

Porządek posiedzenia:

1. Analiza  działalności  finansowej  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  w 

Dobrodzieniu za 2013 rok oraz I półrocze 2014 roku.

2. Analiza wykonania budżetu w zakresie dochodów i wydatków za okres I i II kwartału 2014 

roku.

3. Sprawy różne.

Punkt 1.

Komisja  dokonała  analizy  działalności  finansowej  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i 
Mieszkaniowej w Dobrodzieniu za 2013 rok oraz I półrocze 2014 roku.

Komisja analizując wykonanie działalności finansowej za rok 2013 stwierdza:

Przychody za rok 2013 wynosiły 4.349.440,85 zł, a rozchody 4.339.587,25 zł.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiły 325.614,49 zł.

Należności na 31.12.2013r. wynosiły 478.568,20 zł.

Dyrektor  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i  Mieszkaniowej  poinformował  jakich  dokonano 
zakupów inwestycyjnych w roku 2013 oraz jakie zostały przeprowadzone remonty.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Wyjaśnień  w  sprawie  zatrudnienia  w  Zakładzie  udzielił  Dyrektor  –  zatrudnionych  jest  48 
pracowników w tym 14 umysłowych. Sześciu pracowników korzysta z ryczałtów samochodowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej organizuje przetargi na zakup paliwa oraz opału. 
Komisja  zapoznała  się  z  dokumentacją  przeprowadzonych  przetargów,  nie  stwierdzono 
nieprawidłowości.

Komisja dokonując analizy przychodów i kosztów ZGKiM za I półrocze 2014 roku stwierdza:

Przychody na plan 4.673.367,00 wykonano 2.075.293,14 czyli 44,41%, 

Rozchody na plan 4.671.700,00 wykonano 1.904.937,80 czyli 40,78%.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2014 wynosiły 203.285,51 zł.

Należności na 30 czerwca 2014r. wynosiły 1.190.159,88 zł.

W zakresie należności są prowadzone postępowania w 10 przypadkach przez  Komornika.

Punkt 2.

Komisja dokonała analizy wykonania budżetu Gminy w zakresie dochodów i wydatków  za okres  I 
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i II kwartału 2014 roku.

Dochody ogółem na plan 29.636.652,67 zł wykonano 15.201.436,15 zł co stanowi  51,29%, w tym 
dochody majątkowe na plan 2.184.817,62 zł wykonanie wynosi 189.183,10 zł co stanowi 8,66%, 
dochody bieżące na plan  27.451.835,05 zł wykonanie wynosi 15.012.253,05 zł, co stanowi 
54,69%.
Dochody własne poniżej zakładanego planu osiągnięto m.in. w udziałach w podatku dochodowym 
od osób fizycznych 44,30%, udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych 20,19%, w 
opłacie targowej 35,61%,  wpływów z usług w zakresie gospodarki komunalnej 40,90%, wpływów 
z  usług  w  zakresie  oświaty  46,34%,  opłaty  skarbowej  43,93%,  podatku  od  działalności 
gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej 37,24%, wpływów z różnych 
dochodów w zakresie opieki społecznej  20,84%, podatku od spadku i darowizn 30,08% wpływów 
z opłat za trwały zarząd 27,76%. Nie osiągnięto dochodów ze sprzedaży nieruchomości rolnych, 
gdyż sprzedaże odbędą się w II kwartale. Realizacja pozostałych dochodów przebiega prawidłowo.
    Stan zaległości z tytułu dochodów na 30 czerwca 2014r. wynosi 1.025.117,39 zł, w tym m.in. w 
dz. 852 Opieka społeczna w ogólnej kwocie 392.777,98 zł z tytułu nienależnie pobranej zaliczki 
alimentacyjnej,  funduszu alimentacyjnego,  wpływów z różnych opłat  i  odsetek,  w dziale  756 - 
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości 
prawnej  w ogólnej  kwocie  494.712,40  zł,  z  tytułu  podatku  od  nieruchomości  i  rolnego  j.g.u., 
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od działalności gospodarczej od osób fizycznych oraz 
podatku od spadku i darowizn, w dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa w ogólnej kwocie 32.219,74 
zł.
  

Wykonanie wydatków ogółem na plan 30.100.970,62 zł wynosi 12.722.669,35 zł, co stanowi 
42,27 %. Wykonanie ogółem wydatków bieżących na plan 25.637.613,50 zł wynosi  12.565.361,81 
zł, co stanowi  49,01 %.
           Ogółem realizacja wydatków do planu po zmianach w zakresie wydatków osobowych     i  
rzeczowych przebiega prawidłowo. Niskie wykonanie planu wydatków bieżących spowodowane 
jest tym, że większość remontów dróg i placówek szkolnych będą przeprowadzone w II półroczu. 
W drugiej połowie roku rozpocznie działalność żłobek. Nie poniesiono także wysokich wydatków 
za odśnieżanie. 

Wykonanie  ogółem  wydatków  majątkowych  na  plan  4.463.357,12  zł  wynosi 
157.307,54 zł, co stanowi 3,52 %. Na niskie wykonanie planu wydatków majątkowych ma wpływ 
to,  że  przetargi  na  niektóre  zadania  zostaną  ogłoszone  w  II  półroczu  2014r.  oraz  umowy  na 
wykonanie niektórych zadań posiadają termin realizacji do końca 2014r. 
Zobowiązania w zakresie wydatków wynoszą  466.846,41 zł, w tym wymagalne 0, 00 zł.

Pani burmistrz przedstawiła realizację zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych w I półroczu 
2014 r. które przedstawiają się następująco:

Lp. Nazwa zadania Wykonanie
1. Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Dobrodzieniu, ul. 

Parkowa, Topolowa, Mańki – realizacja i nadzór 2.069,00
2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pludrach 

– dokumentacja, realizacja i nadzór -
3. Rozbudowa sieci wodociągowej w Myślinie, ul. 

Parkingowa – realizacja i nadzór 50.869,54
4. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kręta i 

Słoneczna w Szemrowicach – realizacja i nadzór 12,00
5. Przebudowa drogi gminnej Nr 1029690 Zwóz droga przez 

wieś ul. Bielowcowa w miejscowości Zwóz – realizacja i 
-
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nadzór
6. Budowa linii kablowej nN oświetlenia drogowego w 

miejscowości Bąki -
7. Budowa kablowej linii oświetlenia drogowego w 

miejscowości Kocury -
8. Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę remizy 

OSP w Bzinicy Starej -
9. Zakup namiotu festynowego dla Bzinicy Nowej 8.300,00
10. Zakup stołu do gry szacho – chińczyk dla Bzinicy Starej -
11. Zakup przyrządu do ćwiczeń – siłownia zewnętrzna dla 

Bzinicy Starej -
12. Wykonanie dokumentacji projektowej  na przebudowę 

drogi w Główczycach ul. Dolna -
13. Projekt i wykonanie oświetlenia przystanku autobusowego 

przy ul. Lublinieckiej w Gosławicach -
14. Wykonanie i montaż altanki drewnianej wraz z 

wykonaniem podłoża drewnianego pod altanę w 
miejscowości Kolejka

-

15. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza prądu na 
działce boiska w Klekotnej -

16. Wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji 
deszczowej w obrębie ul. Głównej w Makowczycach -

17. Projekt i wykonanie oświetlenia przy ul. Skośnej i krótkiej 
w Pludrach -

18. Przebudowa ul. Wąskiej w Szemrowicach – realizacja i 
nadzór 38.000,00

19. Budowa mostu w miejsce zniszczonego przepustu (JN 
010125901) w ciągu drogi gminnej Nr 1029160 w 
kilometrażu  0 +  230 / 0 + 250 w miejscowości Pludry ul. 
Leśna – dokumentacja, realizacja i nadzór

43.050,00

20. Modernizacja miejsca spotkań mieszkańców w Pludrach – 
realizacja i nadzór 7,00

21. Wykonanie projektu repliki strażnicy w Szemrowicach -
22. Wykonanie koncepcji rewitalizacji zagospodarowania 

rynku w Dobrodzieniu -
23. Zakup programu komputerowego -
24. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego z funkcją ratownictwa drogowego dla Komendy 
Powiatowej Straży Pożarnej w Oleśnie

15.000,00

25. Przebudowa drogi gminnej Nr 1029630 w miejscowości 
Klekotna, ul. Boczna Gmina Dobrodzień – realizacja i 
nadzór

-

26. Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi 
gminnej ul. K. Mańki wraz z nadzorem -

27. Wykonanie altany przy budynku byłej szkoły w Pludrach - 
dokumentacja -

28. Modernizacja budynku zaplecza socjalnego Stadionu 
Miejskiego w Dobrodzieniu – dokumentacja i realizacja -

29. Rozbudowa z przebudową drogi  gminnej ul. Opolska w -
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Dobrodzieniu na odcinku od Pl. Wolności do ul. 
Powstańców Śl. – dokumentacja techniczna

30. Siłownia zewnętrzna w Dobrodzieniu – dokumentacja i 
realizacja -

31. Dotacja dla OSP Dobrodzień na dofinansowanie zakupu 
sprzętu specjalistycznego -

                                                                                                Razem: 157.307,54

Stan zobowiązań gminy z tytułu niespłaconych rat kredytów i pożyczek na  30.06.2014 r. 
wynosi 8.828.327,62 zł.

Realizacja  uzyskanych  dochodów  budżetu  miasta  i  gminy  Dobrodzień  w  stosunku  do 
wydatków za okres I półrocza 2014 r. wykazuje wynik dodatni w kwocie 2.478.766,80 zł.

Dodatkowych wyjaśnień w zakresie  realizacji  dochodów i  wydatków udzielała  Skarbnik 
Gminy Aniela Kniejska.

W  zakresie  realizacji  zadań  inwestycyjnych  wyjaśnień  udzielała  Pani  Burmistrz  Róża 
Koźlik.

Punkt 3.

W sprawach różnych:

Protokół z ostatniego posiedzenia Komisji został przedstawiony i przyjęty przez członków Komisji.

Przewodnicząca Komisji podziękowała za przybycie i współpracę Pani Skarbnik, Pani burmistrz 
oraz członkom Komisji.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodnicząca Komisji
Irena Miosga
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