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OR.0012.25.2021 

 

 

PROTOKÓŁ NR.25. 2021 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komprachcice 

z posiedzenia, które odbyło się w dniu 9 czerwca 2021 r.  w sprawie rozpatrzenia przedłożonych przez Wójta 

Gminy: 

 

 Sprawozdania finansowego za rok 2020; 

 Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Opolu o tym sprawozdaniu; 

 Informacji o stanie mienia gminy. 

 

Podstawę prawną działania Komisji stanowi art. 270 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz.U.2021 r. poz. 305). 

W pracy Komisji Rewizyjnej uczestniczyli członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

Wyjaśnień udzielał Raida Łukasz - Skarbnik Gminy. 

Komisja ustaliła: 

zgodnie z § 28 ust. 1  
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów 
kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, 
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.2020.342) , sprawozdanie 
finansowe gminy powinno składać się z: 

 bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i 
samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 
5 do  rozporządzenia; 

 łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego 
informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10 do rozporządzenia; 

 łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu 
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego 
informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do rozporządzenia; 

 informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych 
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie 
ustalonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia. 

 
Przedłożone przez Wójta sprawozdanie finansowe spełnia powyższe wymogi. 

 

Analizując poszczególne składniki sprawozdania finansowego Komisja ustaliła: 

 

Bilans  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego:  

Ten rodzaj bilansu obejmuje wyłącznie składniki finansowe. Nie uwzględnia wartości składników rzeczowych.   

W aktywach wyodrębniono trzy grupy: środki pieniężne, należności i rozliczenia oraz rozliczenia 

międzyokresowe.  Łączna wartość aktywów na dzień 31 grudnia 2020 r., to 6 187 045,02 zł, z czego 

4 532 507,01 zł stanowią środki pieniężne  z czego na rachunkach bankowych 5 954 970,39 – w roku 2020 

wystąpiły środki niewygasające na zadanie inwestycyjne których realizacja miała się zakończyć w roku 2020 

https://sip.lex.pl/#/act/17569559/2568325
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w kwocie 78 000,00 zł. Kwota 232 074,63 zł, to należności od budżetów. Są to nie przekazane przez terenowe 

urzędy skarbowe należności dla budżetu gminy z tytułu rozliczeń podatków od osób fizycznych za rok 2020. 

Pasywa tego bilansu to zobowiązania w kwocie 3 045 390,06 zł, będące równowartością niespłaconych 

kredytów i pożyczek, powiększone o skumulowany wynik budżetu i o nadwyżkę budżetową za rok 2020 oraz 

kwotę oznaczoną w bilansie jako rozliczenia międzyokresowe. Rozliczenia międzyokresowe to zaliczka 

subwencji oświatowej na rok 2021 przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w dniu 02 stycznia 

2021 roku.  

Komisja Rewizyjna sprawdziła wybrane pozycje bilansu z dokumentami źródłowymi i nie stwierdziła 

rozbieżności. 

 

Łączny bilans 

Bilans łączny,  jest sumą bilansów gminnych jednostek budżetowych oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Komprachcicach. Uwzględnione w bilansie jednostki budżetowe, to: Urząd Gminy, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Komprachcicach oraz Zespół Obsługi Placówek 

Oświatowych obejmujący swoim sprawozdaniem wszystkie gminne szkoły i przedszkola. Bilans ten nie 

obejmuje danych instytucji kultury, tzn. Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Gminnej Biblioteki Publicznej. 

Łączna suma bilansowa wynosi na koniec roku obrotowego 65 032 049,84 zł i jest większy od sumy bilansowej 
roku 2019 o kwotę 3 846 556,31 zł.   
W aktywach bilansu największą pozycją są niezmiennie rzeczowe aktywa trwałe – 49 642 572,22 zł. Wartość 

tej grupy aktywów zwiększyła się na przestrzeni roku o 3 656 377,89 zł. Taki wzrost jest podyktowany głównie 

wzrostem wartości środków trwałych o 1 886 737,04 zł, oraz realizacją  inwestycji drogowej, tj. środki trwałe 

w budowie (wzrost w pozycji  r/r o 1 724 790,46 zł). Jak co roku nastąpił spadek wartości poprzez 

dokonywanych odpis amortyzacyjny na obiektach inżynierii lądowej i wodnej.  

 

W pasywach bilansu łącznego fundusz podobnie jak w roku ubiegłym stanowi ponad 90% wartości sumy 

bilansowej (dokładnie 95,19% gdzie w roku ubiegłym wynosił on 95,79%), to jest kwotę 61 904 132,92 zł 

(fundusz jednostki, to równowartość aktywów netto, inaczej różnica pomiędzy wartością aktywów a szeroko 

rozumianymi zobowiązaniami). Elementem funduszu jest wynik finansowy, który na 31 grudnia  jest dodatni 

i wynosi 8 149 771,35 zł. 

Wykazane w pasywach zobowiązania są głownie zobowiązaniami krótkoterminowymi, a ich wartość r/r 

zwiększyła się z 2 448 316,93 zł do 2 939 714,53 zł, co jest kontynuacją  trendu z roku poprzedniego. 

Na podstawie danych liczbowych zawartych w przedłożonym bilansie łącznym, Komisja Rewizyjna 

pozytywnie ocenia, w aspekcie ekonomicznym, wynik funkcjonowania Gminy w 2020 roku. 

 

Łączny rachunek zysków i strat 

Rachunek zysków i strat, to informacja zbierająca przychody i koszty wymienionych na wstępie jednostek 

organizacyjnych, w poszczególnych rodzajach ich działalności. 

Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wariancie porównawczym. 

Wykazana w rachunku wartość zysku z działalności podstawowej w kwocie 7 895 723,19 zł jest wyższa  

o 1 538 191,00 zł (zysk za 2018 rok wyniósł 8 115 706,86 zł, natomiast w roku 2019 wyniósł 6 357 532,19 zł) 

od wartości  wykazanej na koniec roku 2019. 

Jest to wynik różnicy pomiędzy zwiększonymi w stosunku do roku 2019 przychodów netto z działalności 

operacyjnej o 5 579 750,03 zł a zwiększonymi kosztami działalności operacyjnej o 4 041 559,03 zł, gdzie 

1 955 806,65 zł to koszty amortyzacji, zmniejszonej w stosunku do roku 2019 o 530 776,98 zł. 

Komisja zauważa, iż koszty wynagrodzeń wzrosły o mniejszą wartość jak w roku 2019, tj. o 654 427,70 zł 

(1 273 865,14 zł w roku 2019) co odpowiada  wzrostowi na poziomie 4,57%.  
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Pozostałe przychody operacyjne wyniosły 542 320,74 zł, tj. zwiększyły się r/r o kwotę 439 484,43 zł (w roku 

2019 był to wzrost r/r o 99 102,18 zł) w stosunku do przychodów roku 2019.  

Pozostałe koszty operacyjne wyniosły 126 474,00 zł, a rachunek zysków i strat zamknął się dodatnim 

wynikiem wynoszącym 8 295 548,68 zł (r/r wzrost o 1 841 819,75 zł, w roku 2018 zysk wyniósł 6 696 609,61 zł 

– a więc zachowano dobrą tendencję). 

 

Łączne zestawienie zmian w funduszu. 

Zestawienie zmian w funduszu jednostki obrazuje zmiany, jakie nastąpiły w ciągu roku budżetowego  w 

poszczególnych elementach funduszu i przyczyny tych zmian. 

Podstawową rolą funduszu jest informowanie o stanie równowartości majątku trwałego i obrotowego 

jednostki. Zestawienie zmian w funduszu pełni rolę technicznego zestawienia obrotów na koncie 800- 

Fundusz jednostki. 

Fundusz Gminy jako jednostki samorządu terytorialnego, zwiększył się na przestrzeni 2020 roku 

o 1 330 011,06 zł i wynosił na koniec roku 53 754 361,57 zł.  

W porównaniu do roku 2019 gdzie nastąpiło zmniejszenie funduszu o 1 724 635,66 zł i wynosił odpowiednio 

52 424 350,51 zł w 2019 r. oraz 54 148 986,17zł w 2018 r. Tak duża kwota roku 2020 wynika głównie ze 

zwiększonego zysku bilansowego i zrealizowanych wydatków budżetowych. Rok 2020 był kolejnym rokiem, 

w którym to zrealizowane wydatku budżetu są bardzo wysokie, wyniosły ponad 44 mln zł, dokładnie jest to 

kwota 44 065 766,28 zł. 

Natomiast kwota zmniejszeń jest na koniec roku 2020 wyższa r/r o 11 111 690,29 zł. Wpływ miała na to 

wyższa kwota zrealizowanych dochodów która wyniosła 44 231 449,03 zł (wzrost r/r o 6 254 036,90 zł) oraz 

kwota dotacji i środków na inwestycje która wyniosła 10 244 413,70 zł (wzrost r/r o 4 003 122,30 zł). 

Wszystko to miało wpływ na zmianę funduszu jednostki na koniec 2020 roku wynoszącą ostatecznie 

61 904 132,92 zł.  

 

II .   Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu 

 

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 126/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Komprachcice za 2020 rok, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Wójta Gminy Komprachcice z wykonania 

budżetu gminy za 2020 rok. 

W uzasadnieniu do uchwały Skład Orzekający potwierdził iż przedłożone przez Wójta Gminy sprawozdanie z 

wykonania budżetu Gminy spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych. Równocześnie potwierdził, iż 

wskazane dane liczbowe w uchwale budżetowej na rok 2020 z późniejszymi zmianami oraz sprawozdaniach 

budżetowych nie zawierają rozbieżności oraz ocenił, iż sprawozdanie dostarcza niezbędnych danych do 

analizy wykonania budżetu gminy za 2020 rok.  

Zgodnie z uzasadnieniem Skład Orzekający stwierdza, iż przedstawione w sprawozdaniu dochody bieżące 

oraz wydatki bieżące spełniają relację wskazane w ustawie o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące nie są 

wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. 

Skład orzekający zauważył,  iż realizacja budżetu gminy za rok 2020 zamknęła się deficytem budżetowym w  

wysokości 407 335,51 zł. Łączna kwota zobowiązań finansowych wyniosła na koniec roku 2 944 681,17 zł. 

Istotnym wydaje się iż nastąpiła realizacja uwagi z roku poprzedniego dotycząca przemienienia zadania 

związanego z gospodarką odpadami bezpośrednio do Gminy Komprachcice. 
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Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok 

 

Wójt Gminy przedłożył w ustawowym terminie Radzie Gminy „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Komprachcice za rok 2020 (wraz z informacją o stanie mienia)”. 

W wyniku dokonanej analizy sprawozdania Komisja Rewizyjna stwierdza, iż nie zawiera ono błędów 

rachunkowych oraz niezgodności z uchwałami Rady Gminy zmieniającymi budżet na przestrzeni 2020 roku. 

Zawarte w sprawozdaniu wyjaśnienia dotyczące wykonanych dochodów budżetu oraz zrealizowanych 

wydatków nie budzą zastrzeżeń. 

Oceniając wykonanie budżetu w aspekcie ekonomicznym Komisja stwierdza: 

Plan dochodów uwzględniając zmiany budżetu w ciągu roku został wykonany w 104,22%, przy czym plan 

dochodów bieżących w 99,37 % a plan dochodów majątkowych w 136,54 %.   

W ogólnej wartości uzyskanych dochodów dominujący udział mają: 

dotacje  celowe z budżetu państwa (łącznie): 25,99%; 

subwencja ogólna: 22,29% wszystkich dochodów; 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 17,31 %; 

pozostałe dotacje 9,95% 

podatek od nieruchomości: 8,01 %; 

środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (RFIL): 7,63 

pozostałe dochody: 8,82 %. 

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 91,31 %, to jest w kwocie 44 143 766,28 zł. Wydatki majątkowe 

stanowiły 15,76% wszystkich wydatków (w roku 2019 było to 8,27 %). W wydatkach bieżących największy 

udział miały wydatki na: 

oświata i wychowanie: 37,97% (w 2019 było to 41,75 %) wydatków bieżących; 

pomoc społeczna (łącznie): 34,16% (13,21% w roku 2015 – drastyczny wzrost wydatków); 

administracja publiczna: 10,64% (12,45 % w roku 2019); 

gospodarka komunalna: 7,77 %; 

kultura fizyczna: 3,19% 

kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: 2,52% 

transport i łączność: 2,17% 

pozostałe wydatki bieżące: 1,58 %.  

Suma wydatków bieżących w dziale 801 – Oświata i wychowanie bez wydatków na Zespół Obsługi Placówek 

Oświatowych wyniosła w 2020 roku 14 118 763,11zł (w 2018 roku była to kwota 12 177 210,55 zł, a w roku 

2019 była to kwota 13 528 176,28) i były wyższe r/r o ponad 590 586,83 zł. Wartość otrzymanej w 2020 roku 

subwencji oświatowej, to kwota 7 894 129,00zł w stosunku do 8 256 438,00 zł otrzymanych w 2019 roku.  

Przytaczając tekst sprawozdania z wykonania budżetu: „Przyznana subwencja oświatowa na rok 2020 

wyniosła wraz z dotacją na przedszkola (261 633,31 zł) 8 155 762,31 zł natomiast wydatki w dziale 801 

wyniosły 14 118 763,11 zł, koszt funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wyniósł 488 

636,59zł co łącznie daje kwotę 14 607 399,70 zł (14 037 171,23 zł w roku 2019). Wynika z tego, iż z budżetu 

Gminy Komprachcice na zadania oświatowe wydatkowana jest kwota ponad subwencje oświatową oraz 

zrealizowane dochody dla działu 801 wynosząca 6 156 680,72 zł. Kluczowa jest tu informacja, iż znacznie 

rośnie kwota wydatków oświatowych finansowana bezpośrednio z budżetu Gminy Komprachcice, a jest to 

przyrost r/r o kwotę 576 576,49 zł – w roku 2019 kwota wydatków ponoszona bezpośrednio z pozostałych 

dochodów na oświatę wyniosła 5 580 104,23 zł  a w roku 2018 była to kwota 4 351 521,95 zł.” 

Utrzymanie tendencji zwiększonych wydatków na oświatę może zagrozić funkcjonowaniu Gminy 

Komprachcice – niepokryte subwencją oświatową. Problem zrównoważenia wydatków z subwencją na 

szkoły podstawowe jest nadal nierozwiązany. Koszt utrzymania oświaty pozostają nadal bardzo wysoki. 
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Komisja zauważa, iż wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących lecz przy uwzględnieniu wolnych 

środków oraz nadwyżki następuje spełnienie wymogu prawidłowej gospodarki finansowej zawartego w art. 

242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Porównanie kwoty spłaty kredytów w 2020 roku z kwotą kredytów wskazuje na zwiększenie zadłużenia gminy 

o 1 731 347,85 zł. Na koniec roku zadłużenie gminy wynosiło 2 944 681,17 zł. 

W Sprawozdaniu przedstawiono wykonanie planu finansowego oraz zadań rzeczowych przez samorządowe 

instytucje kultury: Samorządowy Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną. 

Ośrodek Kultury wykonał w roku 2020 wydatki w kwocie 507 556,68 zł przy otrzymanej dotacji z budżetu 

gminy w wysokości 516 000,00 zł (w roku 2019 było to 573 061,00 zł) 

Gminna Biblioteka wykorzystała w 99,95% przyznaną dotację w kwocie 330 000,00 zł. Wydatki Biblioteki 

zamknęły się kwotą 329 840,10 zł.  

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do części Sprawozdania opisującej merytoryczną działalność gminnych 

instytucji kultury.  

W sprawozdaniu ujęto informację o działalności ZGKiM Komprachcice. Z przekazanej informacji wynika iż 

przychody zakładu za rok 2020 to kwota 4 206 623,44 zł przy wykonanych kosztach na poziomie 

4 513 502,44 zł. Nastąpiło także przekroczenie wykonania zadań finansowanych z dotacji o kwotę 2 874,21 zł. 

  

IV.  Informacja o stanie mienia 

 

Wg informacji zawartej w Sprawozdaniu gmina dysponuje majątkiem o wartości 105 mln zł, który jest w 

55,43 % umorzony. Umorzeniu nie podlegają tylko grunty, których wartość określono na 3,12 mln zł.  

Uzyskany dochód ze sprzedaży gruntów oraz pozostałego majątku wyniósł 126 250,00 zł. Dochód z mienia,  

wyniósł łącznie 133 384,25 zł (§ 074 oraz § 075 – wraz z dywidendom). 

Wartość posiadanych przez Gminę udziałów w Spółce WiK wynosi 13 283 000,00 zł, nie planuje się 

obejmowania nowych udziałów spółki. 

 

Przedstawiona informacja o stanie mienia, zdaniem Komisji Rewizyjnej wyczerpuje wymóg zawarty w art. 267 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 

 

V.   Wnioski Komisji rewizyjnej 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Komprachcice nie przeprowadziła z powodu pandemii w 2020 roku  kontroli 

problemowej . Szczegółowe ustalenia z powyższej działalności zostały zawarte w protokole Komisji 

Rewizyjnej z 2020 roku i przedstawione do wiadomości wg kompetencji Przewodniczącemu Rady Gminy oraz 

Wójtowi Gminy.  

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie przez Wójta  budżetu Gminy w 2020 roku i podjęła w dniu 

9 czerwca 2021 r. uchwałę Nr 1.2021  rekomendującą Radzie Gminy udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.  

Uchwała została podjęta jednomyślnie i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie ocenia wykorzystanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego za 2020.r. 

Komisja Rewizyjna wnioskuje aby ponownie wystąpić z pismem do mieszkańców Gminy z akcją promocyjną 

o odprowadzenie podatku  od osób fizycznych do II  Urzędu Skarbowego w Opolu. 

Komisja Rewizyjna wnioskuje do Wójta Gminy  jak miało to miejsce w zeszłym oku o mobilizację i większe 

zaangażowanie Dyrektorów Szkół i Przedszkoli poprzez dotarcie do rodziców w sprawie rekrutacji dzieci do 

naszych placówek i zmniejszenia liczby dzieci które uczęszczają do szkól i przedszkoli poza terenem Gminy. 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o podwyższenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Komisja Rewizyjna zauważa 
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problem związany z realizacją przez gminę gospodarki śmieciowej. Mając na uwadze zakończoną kontrolę 

RIO Opole zaleca się dostosowanie prowadzenia gospodarki śmieciowej do zapisów pokontrolnych kontroli 

RIO Opole, przejęcie obowiązków przez Gminę Komprachcice od dnia 1 stycznia 2021 roku. 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

  

Członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu: 

1. Przewodniczący Komisji Józef Kremer 
………………………………… 

2. Członek Komisji Łukasz Piechaczek 
………………………………… 

3. Członek Komisji Waldemar Wencel 
………………………………… 

4. Członek Komisji Gerard Zając 
………………………………. 

 


