
P r o t o k ó ł  Nr 21 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 18 maja 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta i 

Gminy w Kolonowskiem 

Stwierdza się prawomocność posiedzenia komisji. Obecni wg listy obecności tj. 5/5 członków. 

Pani H. Krasucka – przewodnicząca komisji przywitała obecnych, przedstawiła porządek obrad 

komisji. Z uwagi na fakt, iż na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 18 kwietnia 2017 r. 

szczegółowo omówiono informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za 2016 r., 

informację o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki i Centrum Kultury za 2016 r.  

Pani A. Rathmann – pragnie uzupełnić przedstawione informacje na wspólnym posiedzeniu 

komisji rady o informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 r. Ogółem 

stan mienia komunalnego na koniec roku 2016 wzrósł o kwotę 3.703.923,37 zł. Na wzrost stanu 

mienia komunalnego składa się: zagospodarowanie terenu przy budynku urzędu – 61.310,00 

zł, oświetlenie boiska ogólnodostępnego w Fosowskiem – 19.253,00 zł, modernizacja zaplecza 

sanitarnego PSP Staniszcze Wielkie-Kolonowskie 3 – 29.595,00 zł, rozbudowa budynku PP w 

Kolonowskiem – 394.498,00 zł, zmiana sposobu użytkowania budynku-utworzenie punktu 

przedszkolnego w Spóroku – 126.156,00 zł, zwiększyła się wartość dróg w związku z budową 

lub ich remontem – 1.576.494,00 zł, budowa mostu na rzece Cienka wraz z drogą dojazdową – 

69.855,00 zł, zakup sprzętu dla OSP – 525.379,00 zł, przejęcie ze Skarbu Państwa działek – 

32.929,00 zł, zamiana działki – 101.044,50 zł, sprzedaż działki pod drogę za odszkodowaniem 

3.339,00 zł., oświetlenie Gminy – 570.583,39 zł, wzrost wartości środków trwałych KGK sp. z 

o.o. – 193.487,48 zł. W analogicznym okresie 2016 r. dokonano zmniejszenia wartości mienia 

komunalnego na kwotę – 182.584,45 zł, w tym m.in.: zlikwidowano szambo PSP Kolonowskie 

– 16.260,60 zł, zlikwidowano boisko sportowe PSP Kolonowskie – 4.608,80 zł, zlikwidowano 

kocioł w PP Kolonowskie – 57.725,00 zł, dokonano likwidacji samochodu Star OSP Staniszcze 

Wielkie – 75.306,10 zł, sprzedano samochód OSP Staniszcze Małe – 5.054.00 zł, sprzedano 

działkę w Kolonowskiem (część) – 104,11, zmniejszono wartość środków trwałych KGK sp. z 

o.o. – 18.425,84 zł, dokonano sprzedaż działki (zamiana) – 5.100,00 zł  Ostatecznie wartość 

mienia komunalnego na koniec 2016 r. zwiększyła się o kwotę 3.521.338,92 zł.. Po tych 

zmianach stan mienia komunalnego na 31.12.2016 r. wyniósł 81.834.308,17 zł.. Informacja 

powyższa stanowi załącznik nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Kolonowskiego z dnia 23  marca 

2017 r. 

Pani H. Krasucka – dziękuje za przedstawienie stanu mienia komunalnego, prosi o omówienie 

sprawozdań finansowych.  

Pani A. Rathmann – przedstawiła bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. Suma aktywów na koniec 2016 r. wyniosła 2.096.556,54 zł. Na aktywa składają 

się środki pieniężne w wysokości 2.007.813,11 zł, należności i rozliczenia w wysokości 

87.246,24 zł, oraz naliczone odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości 1.497,19  zł. 

Suma pasywów jest zgodna z sumą aktywów i wynosi 2.096.556,54 zł Na pasywa składają się: 

zobowiązania finansowe w wysokości 3.519.569,42, zobowiązania wobec budżetu  wysokości 

674,43 zł. pozostałe zobowiązania 1,497,19 zł. aktywa netto budżetu w wysokości (-

1.775.799,50) w skład których wchodzą: wynik wykonania budżetu za 2016 r. to kwota -

237.775,48 zł, wynik na operacjach nie kasowych (umorzenie pożyczki Stowarzyszeniu 

„Siedlisko”) kwota -70.000,00 zł. skumulowany wynik budżetu (-1.468.024,02 zł) oraz 

otrzymane w grudniu subwencje oświatowe – 350.615,00 zł. 



Zadłużenie gminy na koniec 2016 r. wyniosło 3.519.569,42 zł. Jest to suma kredytów i 

pożyczek zaciągniętych na realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych. Wskaźnik łącznej 

kwoty zobowiązań finansowych w stosunku do wykonanych dochodów ogółem wyniósł 

19,5%. Należy jednak pamiętać o spełnieniu relacji  wynikającej z art. 243 i 244 ustawy o 

finansach publicznych. 

Następnie omówiono bilans jednostki budżetowej. Suwa aktywów i pasywów na koniec 2016 

zamknęła się kwota 41.999.509,87. W trakcie posiedzenia p. skarbnik udzieliła wyczerpujących  

informacji dotyczących zwiększeń i zmniejszeń pozycji bilansowych.  

W dalszej kolejności omówiono rachunek zysków i strat. Rachunek zysków i strat zamknął się 

kwotą 1.497.162,10 zł. Osiągnięty wynik z działalności operacyjnej wyniósł 17.859.891,61 zł   

Koszty działalności operacyjnej to kwota 16.226.805,40, na którą składa się: amortyzacja – 

1.757.218,07 zł, zużycie materiałów i energii – 1.062.322,96 zł, usługi obce – 2.200.245,70 zł, 

podatki i opłaty – 35.559,46 zł., wynagrodzenia  - 5.936.439,00 zł, ubezpieczenia społeczne -  

1.742.084,71 zł. oraz pozostałe koszty – 147.734,97. Osiągnięty z działalności operacyjnej zysk 

jest powiększony o przychody finansowe  kwota 151.432,11 zł i pomniejszony o koszty 

finansowe kwota 260.527,47 zł.  

Następnie omówiono zestawienie zmian w funduszu jednostki. Na koniec roku 

sprawozdawczego fundusz zamknął się kwotą 41.133.523,51 zł, jest to kwota wyższa od kwoty 

w roku 2015 która wynosiła – 39.677.703,30 zł. Poszczególne pozycje zestawienia zmian w 

funduszu jednostki zostały szczegółowo omówione.  

Pani H. Krasucka – podziękowała za omówienie kolejnych sprawozdań budżetowych. 

Odczytała Uchwałę Nr 162/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej 

opinii RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 r. Prosi o przyjęcie w drodze 

głosowania: 

-  uchwały w sprawie wyrażenia opinii w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z 

wykonania budżetu gminy za 2016 r., głosowano: za – 5 (jednogłośnie), 

- uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi 

Kolonowskiego absolutorium, głosowano: za – 5 (jednogłośnie), 

Na tym posiedzenie zakończono. 

 

Przewodnicząca  

Komisji Rewizyjnej 

Helena Krasucka 

Protokółowała: 

M. Bednorz 


