
Protokół 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Niwiska z dnia 06 i 07 czerwca 2016 r. 

 

Komisja Rewizyjna w dniach 6 i 7 czerwca 2016 r. zajmowała się: Analizą wykonania 

budżetu Gminy Niwiska za rok 2015. Obradowała w składzie Piotr Skiba – 

przewodniczący, Stanisław Bryk – zastępca, Stanisław Rzeszutek – sekretarz,  

Jan Boroń – członek, Robert Łakomy – członek. 

Podstawą do pracy Komisji były dokumenty: 

1). Zarządzenie Nr 22/2016 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2016 roku. 

2). Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. 

3). Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2015 rok. 

4). Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury i 

Biblioteki w Niwiskach za 2015 rok.            

5). Uchwała Nr XV/90/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Rzeszowie z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy Niwiska sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok. 

6). Sprawozdania finansowe gminy za 2015 rok. 

7). Dokumenty księgowe za 2015 rok. 

               Komisja oceniła wykonanie budżetu gminy za 2015 rok zwracając uwagę, czy 

dokonywane wydatki budżetowe spełniły wymogi wynikające z art. 18 a ust. 3 ustawy 

o samorządzie gminnym, tj. legalności, celowości, gospodarności i rzetelności. 

Komisja oceniła wykonanie dochodów i wydatków w sposób zadawalający.  Komisja w 

wymienionym składzie opracowała treść opinii o wykonaniu budżetu Gminy Niwiska 

za 2015 rok i rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2015 rok.  W wyniku jawnego 

głosowania Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za 

2015 rok i wydała pozytywną opinię o realizacji budżetu. Głosowało 5 członków 

Komisji, „za” pozytywną opinią – 5 członków, „przeciw” – 0, „wstrzymało się od 

głosowania”– 0. 

                Następnie Komisja opracowała treść uchwały w sprawie wniosku  

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Niwiska za 2015 rok. Wniosek o udzielenie 

absolutorium poparło 5 członków Komisji, przeciwko” – 0, wstrzymało się od 

głosowania” – 0. Uchwała została podjęta jednogłośnie. 

               Opinia Komisji Rewizyjnej oraz uchwała w sprawie wniosku o udzielnie 

absolutorium stanowią załączniki do protokołu. 

                Na tym zakończono posiedzenie Komisji. 

                  Protokołował                                             Przewodniczący Komisji Rewizyjnej  

                                                                                         

              Stanisław Rzeszutek                                                          Piotr Skiba 



UCHWAŁA  KOMISJI  REWIZYJNEJ 

RADY  GMINY  NIWISKA 

z dnia 7 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Niwiska za 2015 rok 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
1. Piotr Skiba – Przewodniczący Komisji 
2. Stanisław Bryk – Zastępca Przewodniczącego 
3. Stanisław Rzeszutek – Sekretarz 
4. Robert Łakomy – członek 
5. Jan Boroń – członek 

Działając na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446/ Komisja Rewizyjna pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu Gminy Niwiska za 2015 rok oraz wnosi do Rady 
Gminy Niwiska o udzielenie Pani Elżbiecie Wróbel – Wójtowi Gminy Niwiska 
absolutorium za 2015 rok. 

Uzasadnienie: 

Po analizie dokumentów finansowo – księgowych za 2015 rok, rozpatrzeniu 
sprawozdania Wójta Gminy Niwiska z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, 
sprawozdania finansowego, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy  
i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Tarnobrzegu  
o przedłożonym przez Wójta gminy Niwiska sprawozdaniu z wykonania budżetu za  
2015 rok, a także innymi sprawozdaniami, po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Wójta i 
Skarbnika Gminy, Komisja Rewizyjna Rady Gminy pozytywnie oceniła wykonanie 
budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej 
uchwały. Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Pani Elżbiecie Wróbel – 
Wójtowi Gminy Niwiska absolutorium za 2015 rok. 

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 
- „za” udzieleniem absolutorium – 5 głosów, 
- „przeciwko udzieleniu absolutorium” – 0 głosów, 
- „wstrzymujących się” – 0 głosów. 

                      Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy Niwiska 
powierza się Przewodniczącemu Komisji. 
                      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

                                                                                                       Piotr Skiba 



 

OPINIA 

Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy w Niwiskach 

o wykonaniu budżetu Gminy Niwiska za 2015 rok. 

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy w Niwiskach na posiedzeniach w dniach  

 06.06. 2016 r. i 7.06.2016 rozpatrzyła: 

Sprawozdanie Wójta Gminy Niwiska z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok, 

porównała z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku i dokonała 

analizy sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz zapoznała się z informacją  

o stanie mienia komunalnego, innymi sprawozdaniami jednostek organizacyjnych, tj. 

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Niwiskach, Zakładu Usług Komunalnych  

w Niwiskach, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niwiskach, uwagami innych 

komisji, wynikami kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Niwiskach a także 

wysłuchała ustnych wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy. 

Komisja zapoznała się też z opinią RIO w Tarnobrzegu o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy za 2015 rok a następnie stwierdziła, co następuje: 

1. Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2015 rok po uwzględnieniu zmian  

w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 21 241 201,40 zł. 

Dochody wykonano w kwocie 21 020 668,22 zł., co stanowiło 98,96% planu. 

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych na 2015 rok po 

zmianach dokonanych w ciągu roku przewidywał kwotę 22 488 666,86 zł. 

Wydatki zrealizowano w kwocie 21 750 618,65 zł., co stanowi 96,71% ogółu 

planu. 

3. Na realizację wydatków majątkowych zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 

5 531 284,57 zł., a wykonano 5 494 276,43  zł., co stanowi 99,33% 

planowanych wydatków majątkowych. 

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 16 957 382,29 zł., 

zrealizowano wydatki w kwocie 16 256 342,22 zł., co stanowi 95,87% ogółu 

planu. 

5. Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2015 roku wyniósł kwotę 

1 247 465,46 zł., a wykonany 729 950,43  zł. 

Źródła sfinansowania deficytu budżetu stanowiły przychody z kredytu  

w kwocie 729 950,43 zł.  

6. Budżet Gminy zamknął się za 2015 rok wynikiem ujemnym w wysokości 

729 950,43  zł. Z zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2015 roku spłacono raty 



zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach ubiegłych w kwocie 1 124 020,00 

zł. 

7. Zadłużenie Gminy na koniec 2015 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek  

i kredytów wyniosło kwotę 6 671 445,42 zł. z terminem spłaty w 2016 roku  

i latach następnych. 

8. Gmina na 31 grudnia 2015 roku posiadała wymagalne zobowiązania z 

terminem płatności do 31 grudnia 2015 roku z tytułu dostaw towarów i usług 

w kwocie 987,23  zł. 

9. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 rok wyniosły 588 942,21 zł. 

Skutki udzielonych ulg, umorzeń zwolnień z podatków za 2015 rok wyniosły 

454 827,52 zł. Łącznie stanowi to kwotę 1 043 769,73 zł.,  tj. 4,97 % 

zrealizowanych dochodów. 

10. Wójt Gminy realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się 

zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu 

środkami publicznymi. 

11. Jak wynika ze sprawozdania finansowego – bilansu z wykonania budżetu 

- stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 6 672 432,65 zł., 

- stan należności na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 1 415 209,80 zł.  

      12. Analizując sprawozdanie finansowe Gminy komisja zapoznała się z: 

             1. Bilansem z wykonania budżetu. 

             2. Łącznym bilansem jednostki budżetowej. 

             3. Łącznym rachunkiem zysków i strat. 

             4. Łącznym zestawieniem zmian funduszu jednostki. 

     13.  Regionalna Izba Obrachunkowa w Tarnobrzegu wyraziła pozytywną opinię  

              o sprawozdaniu z wykonania budżetu. 

     14.  Analizując informację o stanie mienia komunalnego komisja stwierdza, że stan 

            mienia uległ zmianie. W zakresie gospodarki  mieniem nie stwierdzono  

            nieprawidłowości.           

                             Na podstawie przedłożonych w/w dokumentów Komisja Rewizyjna 

pozytywnie oceniła wykonanie budżetu gminy za 2015 rok i wydała pozytywną opinię. 

                             Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna uznała, że są 

wystarczające podstawy do wyrażenia pozytywnej opinii o realizacji budżetu Gminy za 

2015 rok i wystąpienia do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie absolutorium. 

     

                                                                                                     Podpisy komisji: 

                                                                                    1. Skiba Piotr ……………………………. 

                                                                                    2. Bryk Stanisław ……………………… 

                                                                                    3. Rzeszutek Stanisław …………….. 

                                                                                    4. Boroń Jan …………………………….. 

                                                                                    5. Łakomy Robert ……………………. 


