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Protokół nr 28/13 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 10 października 2013 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego. 

 

Godz. rozpoczęcia – 15:00 

Godz. zakończenia – 16:00 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Tomasz Filistyński – Przewodniczący Komisji 

2. Bronisław Kopeć – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3. Krzysztof Sadowski – Członek 

4. Andrzej Drąg – Członek (spóźniony) 

Nieobecny radny Dariusz Zdunek 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Pilna 

2. Skarbnik Gminy Irena Johna – Rudko 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

4. Ocena wykonania budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za I półrocze 2013 roku. 

5. Kontrola wydatkowania dochodów na imprezy gminne. 

6. Sprawy bieżące. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji T. Filistyński. 

 

Ad. 2.  Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia. 

W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” – 3, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

 

Ad. 3. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 27/13 z dnia 13 września 2013 r. 

W głosowaniu udział brało 3 osoby, „za” –3 , „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 4. Informację z realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku złożyła Skarbnik I. Johna – 

Rudko. 

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2013 r. zamykał się następującymi kwotami: po 

stronie dochodów 39.054.225,00 zł, po stronie dochodów 39.994.225,00 zł, deficyt 

940.000,00 zł. W trakcie półrocza dochody zostały zwiększone o 483.930,07 zł, wydatki  

również o kwotę 483.930,07 zł. Plan dochodów budżetowych w I półroczu 2013 r. został 

zrealizowany w kwocie 19.840.125,01 zł, co stanowi 50,18% planu. Wydatki budżetu zostały 

wykonane w kwocie 16.975.433,92 zł, tj. 41,94%. W związku z czym za I półrocze jest 

nadwyżka 2.864.691,09 zł. Dokonano spłat raty pożyczki na kwotę 360.000,00 zł oraz 

wykazano wolne środki w wysokości 3.094.332,22 zł.  
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(na posiedzenie przybył spóźniony radny A. Drąg – od tego momentu w posiedzeniu 

uczestniczyły 4 osoby) 

 

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 2 sprawozdania. 

Na wielkość dochodów należnych Gminie wpływ ma wielkość zaległości w podatkach i 

innych opłatach, na koniec I półrocza wynoszą 3.028.508,87 zł. Największe mają świadczenia 

alimentacyjne, które wynoszą 1.425.098,16 zł. Wpływy z podatków od nieruchomości, rolny, 

leśny, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 

685.532,28 zł. Wpływy z podatków od osób fizycznych 468.950,33 zł. Dużą pozycją w 

zaległościach stanowią należności wymagalne od najemców lokali czynszowych przyjęte od 

zlikwidowanego ZGKiM. 

W celu egzekwowania należności podatkowych w I półroczu wystawiono: 449 tytułów 

wykonawczych, wysłano 885 upomnień i 250 wezwań do zapłaty. W celu zabezpieczenia 

należności ustanowiono hipoteki przymusowe na nieruchomościach.  

Ulgi i odroczenia w podatku za I półrocze 2013 r. wynoszą 2.119.175,85 zł, w tym podatek od 

nieruchomości 2.105.006,46 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą łącznie 

995.433,66 zł. 

Wydatki – wydatki majątkowe wykonano w 18,13% planu, wynagrodzenia 50,04%, składki 

na ubezpieczenia społeczne 45,73%, dotacje celowe dla stowarzyszeń 88,34%, dotacje dla 

organizacji pożytku publicznego 61,00%, dotacje celowe przekazane gminie 49,76%, wydatki 

na obsługę długu 31,04%, pozostałe wydatki bieżące 43,02%. 

Największy udział w strukturze wydatków stanowią wydatki zaliczane do wynagrodzenia 

jednostek organizacyjnych i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące i 

inwestycyjne. 

Następnie Skarbnik I. Johna – Rudko przedstawiła informację o kształtowaniu się  

Wieloletniej Prognozy Finansowej, która stanowi załącznik do sprawozdania.  

 

Ad. 5. Komisja otrzyma informację dotyczącą wydatkowania dochodów na imprezy gminne 

sporządzoną przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Filistyński o godz. 

16:00 zamknął posiedzenie.  
 

                    Protokołowała:                                                                   Przewodniczył: 

 

 

               Jolanta Janeczko                                                               Tomasz Filistyński 

podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                         Przewodniczący Komisji  

 

 


