
Rada Miejska
w Dobrodzieniu

Protokół

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 11 grudnia 2015 roku.

Obecność na posiedzeniu według załączonej listy obecności.

Porządek posiedzenia:

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 
2016 rok.

2. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Piotr Kapela dokonał otwarcia posiedzenia Komisji witając radnych oraz
zaproszonych gości.

Następnie przedstawił projekt porządku posiedzenia i poddał go głosowaniu.

Radni w głosowaniu jawnym projekt porządku posiedzenia przyjęli jednogłośnie.

Punkt 1.

Skarbnik  Gminy  Gabriela  Gaś  przedstawiła  projekt  budżetu  gminy  na  2016  rok.  Uzasadniła
przyjęte wartości planu po stronie dochodów budżetu z podziałem na działy klasyfikacji budżetowej
i  źródła.  Następnie  omówiła  plany  wydatków  budżetowych  w  poszczególnych  rozdziałach
klasyfikacji  budżetowej.  Przedstawiono  również  plany  przychodów  i  rozchodów  Gminy
Dobrodzień na 2016r. 

Następnie  głos  zabrała  Pani  Burmistrz,  która  omówiła  przyjęte  w  projekcie  budżetu  zadania
inwestycyjne.

Projekt uchwały sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrodzień na 2016 rok poddano głosowaniu.

Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowali: Kapela Piotr, Max Katarzyna, Miazga Tomasz, Ochman-
Lizurek Małgorzta, Zug Piotr

Opinia Komisji Rewizyjnej na temat projektu budżetu Gminy Dobrodzień na 2016r.

Komisja zapoznała się z projektem uchwały budżetowej gminy Dobrodzień na 2016r.

         W projekcie uchwały ustalono dochody w wysokości 29.318.515,75 zł w tym: dochody
bieżące w wysokości   28.918.515,75 zł  oraz dochody majątkowe w wysokości  400.000,00 zł.  

Planowane  dochody  z  tytułu  subwencji  ogólnej  z  budżetu  państwa  w  kwocie
12.692.364,00 zł  oraz  z  tytułu  udziału  gminy we  wpływach  z  podatku  dochodowego  od  osób
fizycznych  w  wysokości  4.643.247,00  zł  przyjęto  na  podstawie  informacji  otrzymanej
z Ministerstwa Finansów. 

Dotacje  na zadania z  zakresu administracji  rządowej oraz na realizację  zadań własnych,
które  są  finansowane  lub  dofinansowane  z  budżetu  państwa  przyjęto  zgodnie
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z otrzymanymi zawiadomieniami Wojewody Opolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego, z tym
że dotację  na  zadania  własne  w dz.  801 przyjęto  w wysokości  wynikającej  z  iloczynu  kwoty,
o której  mowa w ustawie o systemie  oświaty oraz  liczby dzieci  korzystających z  wychowania
przedszkolnego na terenie gminy. 

Dochody  z  tytułów  podatków  lokalnych  zaplanowano  uwzględniając  stawki  podatków
uchwalone przez Radę Miejską na 2016r.

Wydatki  budżetowe  wykazano  z  podziałem  na  wydatki  bieżące  i  wydatki  majątkowe.
Wartość planowanych wydatków to 30.085.331,21 zł z czego wydatki bieżące ujęto w wysokości
27.286.856,80 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 2.798.474,41 zł. 

W planie wydatków budżetowych wyodrębniono planowane dotacje udzielane z budżetu na
ogólną  kwotą  3.581.245,12  zł,  z  czego  na  dotacje  podmiotowe  zabezpieczono  kwotę
3.292.743,28 zł, a na dotacje celowe 288.501,84 zł.

Wydatki  na  realizację  zadań  w  zakresie  profilaktyki  i  rozwiązywania  problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zaplanowano w wysokości równej planowanym
dochodom z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 150.000,00 zł. 

W budżecie ujęto środki funduszu sołeckiego na 2016r. w wysokości 250.934,08 zł.
W projekcie budżetu zaplanowano utworzenie obowiązkowych rezerw tj. rezerwy ogólnej w

wysokości 50.000,00 zł oraz rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w wysokości 70.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu w wysokości 766.815,46 zł planuje się pokryć z zaciągniętych
kredytów i pożyczek. 

Rozchody  budżetu  ustalono  w kwocie  1.915.271,62  zł,  natomiast  przychody  w  kwocie
2.682.087,08 zł.

W projekcie budżetu ustalono również plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na
2016r. Wynosi on zarówno po stronie przychodów jak i rozchodów 4.475.200,00 zł.

Przedstawiony  projekt  budżetu  gminy  spełnia  wymóg  art.  242  ustawy  o  finansach
publicznych tzn.  planowane wydatki bieżące nie są wyższe od planowanych dochodów bieżących.

Po zapoznaniu  się  z  przedstawionym projektem budżetu  na  2016r.  Komisja  opiniuje  go
pozytywnie.   

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Przewodniczący Komisji

Piotr Kapela
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