
  RADA  GMINY                                                              Piaski, dnia 24 marca 2006r. 
         PIASKI 
Komisja  Rewizyjna 
 
 
                                                                                           Przewodnicząca  
 
                                                                                           RADY  GMINY  PIASKI 
 
                                                                                           w/ miejscu 
 
 
 
                                Na podstawie  art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  
gminnym / tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591/ ze zmianami  KOMISJA  REWIZYJNA   
RADY  GMINY  PIASKI   zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta 
Gminy Piaski za 2005 r. 
 
Komisja Rewizyjna w składzie : 
 
1. Radwan Franciszek                   - przewodniczący komisji 
2. Matuszewski Piotr                     - członek komisji 
3. Radoła  Roman                          - członek komisji 
 
na posiedzeniu w dniu 24 marca 2006r. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu 
gminy za 2005 r.  
 
Uchwalony przez Radę Gminy Piaski budŜet na rok 2005 uchwałą nr XXII/122/2004 z dnia 
30 grudnia 2004r.  po uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku  wynosił : 
 
1.   DOCHODY               15 220 165                                            
 
2.  WYDATKI                 15 401 758                   
 
 
 
Ad. 1 
 
 
Dochody budŜetowe planowano w wysokości 15 220 164  a zrealizowano  w wysokości 
15 245 258  co stanowi  100,16 % 
 
W skład dochodów wchodzą   : 
 
 -   dochody własne                     -                  13 205 502 
 
 -   dotacje i porozumienia           -                    2 039 756 
 
 
 



 2 

 
Dotacje celowe  i porozumienia na zadania zlecone   : 
                       
                                                                                                                                       

- na  pomoc społeczną                                                                1 779 510                                                  
 

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 
kontroli i ochrony prawa                                                              41 281                                                                
 

- urzędy wojewódzkie  administracji                                             61 100                                               
 
- obrona cywilna                                                                                 400                                                             

 
- na drogi powiatowe                                                                        6 200                                                                         
 
- na oświatę i wychowanie                                                              33 360                                             
 
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki                 7 090    

 
- na gospodarkę komunalna i ochronę  środowiska                       20 000 

 
- na pomoc materialną dla uczniów                                               80 815 

 
- na kulturę fizyczną i sport                                                           10 000          

 
 
Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycji  gminy   : 
 

- Z Agencji Nieruchomości Rolnej                                                        
 / modernizacja  hydroforni w Podrzeczu  /                                    200 000      

 
 
Subwencje:     
 

- oświatowa                                                                            5 579 737                                                                                                                                                   
                                                    

- część wyrównawcza subwencji ogólnej                              1 373 178                                         
 

- dotacja  otrzymana z funduszy celowych na realizację zadań  
       bieŜących jednostek  sektora finansów publicznych 

/za zakłady pracy chronionej /                                                  95 754                                                              
 

 
Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu  zaległości w podatkach : rolnym, od 
nieruchomości, od środków transportowych, karty podatkowej, w dochodach za wodę, 
czynsze, stwierdziła, Ŝe upomnienia  oraz tytuły wykonawcze są wystawiane na 
bieŜąco.                                                          
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            Ad. 2 
 

Wydatki budŜetowe planowano na kwotę 15 401 758 a zrealizowano w wysokości . 
14 947 275  co stanowi  97,05  %                                                                                                                                                                                                                         
 
W tym: 
 
- wydatki inwestycyjne, majątkowe – wykonanie      1 522 003    co stanowi  10,18 %          
- wydatki  bieŜące                             - wykonanie     13 425 272   co stanowi   89,82 %       
 
 
W wydatkach wykonanie przebiegało następująco : 

 
W dziale                                          
                    
 1.   Rolnictwo  i łowiectwo                                        451 195                                                                                   
 
 2.   Leśnictwo                                                                 2 099 

 
3. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię  

                   elektryczną gaz i wodę                                          567 940                             
 

 4.   Transport i łączność                                              984 709 
 

 5.   Gospodarka mieszkaniowa                                    129 355 
 

 6.   Działalność  usługowa                                             10 000 
 

 7.   Administracja publiczna                                      1635 675                    
 

 8.   Urzędy naczelnych organów władzy, 
                   kontroli i sądownictwa                                             41 281                             

 
9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. poŜ.          110 770 

 
             10.  Obsługa  długu publicznego                                         553                        
 

  11.  Oświata i wychowanie                                       6 640 701                            
 

12.  Ochrona  zdrowia                                                    78 923                                    
 
              13.  Opieka  społeczna                                               2 092 067                                                                     
 

  14.  Edukacyjna opieka  wychowawcza                       108 287          
 

  15.  Gospodarka  komunalna                                     1 338 240                       
 

16.   Kultura i ochrona dziedzictwa 
                      narodowego                                                           603 601                                                                                  
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              17.   Kultura fizyczna i sport                                         116 358                          
 
                                                                                                                                               
Plan dochodów i wydatków w pełni odzwierciedla zmiany wprowadzane w ciągu roku 
budŜetowego przez Radę Gminy zgodnie z potrzebami  prawidłowej gospodarki finansowej i 
inwestycyjnej. 
 
Inwestycje były realizowane zgodnie z zamierzeniami przyjętymi przez Radę Gminy na 2005 
rok oraz  zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie o zamówieniach publicznych i 
wieloletnim planem inwestycyjnym. 
                                                                                                                                                                                                                                                   
Komisja rewizyjna nie stwierdziła w Ŝadnym z działów klasyfikacji budŜetowej 
przekroczenia rocznego planu wydatków. 
 
Planowana w rozchodach spłata kredytu w roku 2005 została wykonana w 100 %  
kwotą  22 830 
 
NadwyŜka dochodów za rok 2005  wynosi   297 983  a  aktywa  netto z bilansu  485 285 
 
 ZadłuŜenie na dzień 31 grudnia 2005 r wynosi    0  
 
Gmina nie ma zobowiązań  wymagalnych. 
 
Rezerwę budŜetową w wysokości  80 000  przeznaczono na wydatki bieŜące  w działach :  
drogi,  bezpieczeństwo publiczne, pomoc społeczna, gospodarkę mieszkaniową, gospodarkę 
komunalną i ochronę środowiska, 
 
Sposób rozdysponowania rezerwy budŜetowej nie budzi zastrzeŜeń i mieści się  w ramach 
upowaŜnienia udzielonego przez Radę Gminy. 
 
Realizacja uchwał Rady Gminy przez Wójta Gminy za rok 2005 była szczegółowo 
analizowana na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu  24 marca 2006r. i nie budzi 
zastrzeŜeń. 
 
W ciągu roku budŜetowego w zakresie wykonania planowanych w budŜecie zadań i realizacji 
dochodów Komisja Rewizyjna  odbyła  równieŜ  następujące posiedzenia : 
 
 - w dniu 23 marca 2005  gdzie kontrolowała Zespół Obsługi Szkół, siłownię, zakup 
materiałów na  modernizację i   prace wykończeniowe. Komisja nie wniosła zastrzeŜeń. 
 
- w dniu  30 maja 2005 r.  gdzie skontrolowała przetargi i zamówienia publiczne od stycznia 
do końca maja 2005r. Komisja nie wniosła zastrzeŜeń  co do sposobu ich przeprowadzenia 
oraz zgromadzonej dokumentacji. 
 
- w dniu 9 września 2005 r.  komisja rewizyjna dokonała analizy wykonania budŜetu gminy  
za i półrocze 2005r. i nie wniosła zastrzeŜeń do jego wykonania. 
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- w dniu 17 listopada 2005r. komisja dokonała kontroli zakupów części i paliwa do ciągników 
i sprzętu będącego własnością Urzędu Gminy oraz ściągalności podatków i opłat. Komisja nie 
wniosła zastrzeŜeń. 
 
Ponadto Komisja rewizyjna stwierdziła przestrzeganie zasad gospodarki finansowej na 
podstawie wnikliwej analizy budŜetu Gminy Piaski za rok 2005 równieŜ według sprawozdań 
Rb 27S, Rb 28S, Rb 33, Rb 32. 
 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Piaski wyraŜa pozytywną opinię o realizacji budŜetu 
Gminy Piaski i wnosi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Piaski za miniony rok 
2005. 
 
 
 
Członkowie  Komisji  Rewizyjnej: 
 
1. Radwan  Franciszek                              .............................................. 
 
2.Matuszewski Piotr                                ............................................... 
 
3.Radoła  Roman                                      .............................................. 
 
  
      

 
 

 
 


