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OR.G.0012.16.2016 

 

 

PROTOKÓŁ NR 16.2016 

 

z posiedzenia, które odbyło się w dniach 30 maja i 1 czerwca 2016 r. Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Komprachcice w sprawie rozpatrzenia przedłożonych przez Wójta Gminy: 

 

sprawozdania finansowego za rok 2015; 

sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 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. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 

1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 

1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz. 195). 

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

Wyjaśnień udzielał Pan Łukasz Raida - Skarbnik Gminy. 

Komisja ustaliła: 

zgodnie z § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 

celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej  (Dz.U.2013r.,poz.289), sprawozdanie finansowe gminy powinno składać się z czterech 

elementów: 

 bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych  

i samorządowego zakładu budżetowego; 

 łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysku i strat 

samorządowych jednostek budżetowych  i samorządowego zakładu budżetowego; 

 łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w 

funduszach samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego. 

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 inne 

aktywa.  Łączna wartość aktywów na dzień 31 grudnia 2015 r., to 2 909 892,99 zł, z czego 2 663 912,47 

stanowią środki pieniężne na rachunkach bankowych, a kwota 245 980,52 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 2015. 

Pasywa tego bilansu to zobowiązania w kwocie 1 501 202,87 zł, będące równowartością niespłaconych 

kredytów i pożyczek, pomniejszoną o skumulowany wynik budżetu a powiększoną o nadwyżkę 

budżetową za rok 2015 oraz kwotę oznaczoną w bilansie jako inne pasywa. Inne pasywa to zaliczka 



 2 

subwencji oświatowej na rok 2015 przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w dniu  

2 stycznia 2016 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  67 172 720,05 zł i jest większa od sumy 

bilansowej roku 2014  o kwotę 4 970 794,70 zł.   

W aktywach bilansu największą pozycją są niezmiennie rzeczowe aktywa trwałe – 53 493 580,94 zł. 

Wartość tej grupy aktywów wzrosła na przestrzeni roku o 3 161 847,60 zł, m.in.  w wyniku  zakończonej 

inwestycji polegającej na budowie żłobka. Podkreślić należy, iż dokonano przeniesienia inwestycji na 

środki trwałe – wynika to z faktu przekazania na majątek Gminy Komprachcice sieci wybudowanych 

w ramach tzw. Projektu ISPA I (środki własne zaangażowane w budowę kanalizacji sanitarnej). 

W pasywach bilansu łącznego fundusz podobnie jak w roku ubiegłym stanowi ponad 96 % wartości sumy 

bilansowej, to jest kwotę 64 747 391,65 zł (fundusz jednostki, to równowartość aktywów netto, inaczej 

różnica pomiędzy wartością aktywów a szeroko rozumianymi zobowiązaniami). Elementem funduszu jest 

wynik finansowy, który na 1 grudnia  jest dodatni i wynosi 6 846 631,25 zł. 

Wykazane w pasywach zobowiązania są zobowiązaniami krótkoterminowymi, a ich wartość na 

przestrzeni roku zmniejszyła się z 2 209 905,91 zł do 2 151 546,86 zł. 

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

pozytywnie ocenia, w aspekcie ekonomicznym, wynik funkcjonowania Gminy w 2015 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 7 994 192,87 zł jest wyższa o  

3 293 111,67 zł od wartości  wykazanej na koniec roku 2014. Jest to wynik różnicy pomiędzy 

zwiększeniem przychodów netto z działalności operacyjnej o 5 022 603,49 zł a zwiększeniem kosztów 

działalności operacyjnej o 1 729 491,82 zł. 

Komisja zauważa, iż koszty wynagrodzeń wzrosły o  3,83 %  a przychody z działalności operacyjnej  

o 14,10 %. Koszty ogółem działalności operacyjnej wzrosły o 6,26 %. 

 

Łączne zestawienie zmian w funduszu. 

Zestawienie zmian w funduszu 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. 

Łączny fundusz Gminy jako, jednostki samorządu terytorialnego, zwiększył się na przestrzeni 2015 roku o  

2 801 578,25 zł i wynosił na koniec roku 57 900 760,40 zł.  
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W porównaniu do roku 2014 kwota zwiększenia funduszu była o 21 719 287,17 zł wyższa i wynosiła 

odpowiednio 46 338 221,41 zł w 2014 r. oraz 68 057 508,58 zł w 2015 r. Było to spowodowane głównie 

nieodpłatnie otrzymanymi sieciami kanalizacji sanitarnej wybudowanej w ramach tzw. Projektu ISPA. 

Natomiast  kwota zmniejszeń jest w roku 2015 o 17 952 633,09 zł większa niż w roku 2014 co wynika 

głównie ze znacznej wielkości w pozycji inne zmniejszenia, wynoszącej 13 962 249,47 zł – jest to kwota 

umorzeń przekazanej kanalizacji sanitarnej. 

 Generalnie jednak, odnotowujemy wzrost funduszu jednostki na koniec 2015 roku.  

 

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

 

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą Nr 132/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku Składu Orzekającego 

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

Komprachcice za 2015 rok, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

Komprachcice za 2015 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 2015 z późniejszymi 

zmianami oraz sprawozdaniach budżetowych nie zawierają rozbieżności oraz ocenił, iż sprawozdanie 

dostarcza niezbędnych danych do analizy wykonania budżetu gminy za 2015 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 2015 zamknęła się nadwyżką 

budżetową w wysokości 1 767 313,29 zł. Łączna kwota długoterminowych zobowiązań finansowych 

wyniosła na koniec roku 1 500 000,00 zł. 

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok 

 

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

Gminy Komprachcice za rok 2015 (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 2015 

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 został wykonany w 100,49 %, przy czym plan dochodów bieżących w 100,40 % a plan 

dochodów majątkowych w 101,64 %.   

W ogólnej wartości uzyskanych dochodów dominujący udział mają: 

subwencja ogólna: 35,92% wszystkich dochodów; 

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: 28,32 %; 

dotacje  celowe z budżetu państwa: 14,66%; 

podatek od nieruchomości: 12,53 %; 

pozostałe dochody: 8,56 %. 

Plan wydatków ogółem zrealizowano w 93,08 %, to jest w kwocie 27 408 952,23 zł. Wydatki majątkowe 

stanowiły 16,22 % wszystkich wydatków. W wydatkach bieżących największy udział miały wydatki na: 
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oświata i wychowanie: 55,47 % wydatków bieżących; 

administracja publiczna: 14,38 %; 

pomoc społeczna: 13,21 %; 

gospodarka komunalna: 4,31 %; 

sport: 3,94 %; 

pozostałe wydatki bieżące: 8,69 %. 

Wydatki na oświatę szkolną (bez przedszkoli i oddziałów przedszkolnych) wyniosły 9.966,8 tys. zł i były 

wyższe od otrzymanej subwencji oświatowej o kwotę 1.072 tys. zł. Komisja stwierdza, iż koniecznym jest 

podjęcie działań mających na celu wypracowanie rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie ograniczenie 

części wydatków. Coroczne znaczne przekroczenia wydatków na oświatę w stosunku do otrzymywanej 

subwencji oświatowej wskazuje, iż konieczne jest podjęcie działań mających na celu redukcję tak dużej 

rozbieżności wydatków w stosunku do otrzymanej subwencji oświatowej. 

Komisja zauważa, iż wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących, co stanowi 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 2015 roku z kwotą kredytów wskazuje na zmniejszenie zadłużenia 

gminy o 1.800.000 zł. Na koniec roku zadłużenie gminy wynosiło 1.500.000 zł. 

Przedstawione w części 6 Sprawozdania wskaźniki ekonomiczne przesądzają o prawidłowej gospodarce 

finansowej gminy.  

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 2015 wydatki w kwocie 448,2 tys. zł przy otrzymanej dotacji                  

z budżetu gminy w wysokości 415 tys. zł.        

Gminna Biblioteka wykorzystała w całości przyznaną dotację. Wydatki Biblioteki zamknęły się kwotą 

328,9 tys. zł.       

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do części Sprawozdania opisującej merytoryczną działalność 

gminnych instytucji kultury. 

  

 

  IV.  Informacja o stanie mienia 

 

Wg informacji zawartej w Sprawozdaniu gmina dysponuje majątkiem o wartości 61,6 mln zł, który jest w 

40,83 % umorzony. Umorzeniu nie podlegają tylko grunty, których wartość określono na 2.61 mln zł. 

Znaczne zwiększenie obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynika z przekazania nieodpłatnie przez 

miasto Opole majątku wytworzonego w ramach projektu ISPA, którego okres trwałości się zakończył. 

Uzyskany dochód ze sprzedaży gruntów oraz pozostałego majątku wyniósł 331 180,40 zł. Dochód  

z mienia,  wyniósł 130 790,49 zł. 

Oprócz rzeczowych składników majątku trwałego, Gmina posiada udziały w Spółce Wodociągi 

i Kanalizacja Sp. z o.o. w Opolu. W roku 2015 objęto 1.575 udziałów po 1.000,00 złotych każdy.                

W rachunku narastającym wartość posiadanych przez Gminę udziałów w Spółce WiK wynosi 

11 570 000,00 zł. Do objęcia sukcesywnie do roku 2018 pozostało 4.725 udziałów za kwotę  

4 725 000,00 zł. 

 

Przedstawiona informacja o stanie mienia, zdaniem Komisji Rewizyjnej wyczerpuje wymóg zawarty   

w art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. 
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V.   Wnioski Komisji rewizyjnej 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Komprachcice przeprowadziła w 2015 roku dwie kontrole problemowe. 

Szczegółowe ustalenia z powyższej działalności zostały zawarte w protokołach Komisji Rewizyjnej  

nr 1.2015 z 17.03.2015 oraz nr 2.2015 z 18.03.2015 r. i przedstawione do wiadomości wg kompetencji 

Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Wójtowi Gminy.  

Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie przez Wójta  budżetu Gminy w 2015 roku i podjęła w 

dniu 1 czerwca 2016 r. uchwałę Nr 1/2016  rekomendującą Radzie Gminy udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy z wykonania budżetu gminy za 2015 rok. Uchwała została podjęta jednomyślnie  

i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano 

  

Członkowie Komisji Rewizyjnej obecni na posiedzeniu: 

 

 

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

 

2. Członek Komisji             Waldemar Wencel  ……………………… 

 

3. Członek Komisji                 Piotr Purul   ……………………… 

 

4. Członek Komisji                  Andrzej Trybuła   ……………………… 

 

 


