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z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21 maja 2018 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 Budżetu i Finansów i Komisji 

Gospodarczej i Rolnictwa w dniu 14 maja 2017 r. szczegółowo omówiono informację z 

przebiegu wykonania budżetu gminy za 2017 r., informację o przebiegu wykonania planu 

finansowego Biblioteki i Centrum Kultury za 2017 r. prosi o omówienie sprawozdań 

finansowych. 

Pani A. Rathmann – na sprawozdania finansowe składają się 4 sprawozdania, w tym bilans z 

wykonania budżetu, rachunek zysków i strat, bilans jednostki budżetowej oraz zestawienie 

zmian w funduszu. Suma aktywów w bilansie z wykonania budżetu  na koniec 2017 r. wyniosła 

2.644.130,10 zł. Na aktywa składają się środki pieniężne w wysokości 2.331.360,38 zł, 

należności i rozliczenia w wysokości 313.769,72 zł,. Suma pasywów jest zgodna z sumą 

aktywów i wynosi 2.644.130,10 zł Na pasywa składają się: zobowiązania finansowe w 

wysokości 3.166.908,26 zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe 750.191,68 zł.,  oraz 

długoterminowe 2.408.001,79 zł. Zobowiązania wobec budżetu  wysokości 8.714,79 zł., 

aktywa netto budżetu w wysokości (-861.970,16), w skład których wchodzą: wynik wykonania 

budżetu za 2017 r. to kwota 891.009,34 zł, wynik na operacjach nie kasowych kwota 22.820,00 

zł skumulowany wynik budżetu (-1.775.799,50 zł).  Otrzymana w grudniu subwencja 

oświatowa – 339.192,00 zł. 

Zadłużenie gminy na koniec 2017 r. wyniosło 3.166.908,26 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 16 %. 

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 2017 

r. zamknęła się kwota 42.375.196,95 zł. 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 1.815.352,53 zł. Przychody  z działalności operacyjnej wyniosły 20.020.708,63 zł.   

Koszty działalności operacyjnej to kwota 18.016.640,10 zł, na którą składa się: amortyzacja – 

1.818.294,97 zł, zużycie materiałów i energii – 1.249.670,73 zł, usługi obce – 2.228.115,93 zł, 

podatki i opłaty – 69.493,27 zł., wynagrodzenia  - 6.417.281,74 zł, ubezpieczenia społeczne -  

1.861.726,72 zł., pozostałe koszty – 166.678,39 zł., świadczenia finansowane z budżetu – 

4.063.901,53 zł oraz pozostałe obciążenia – 141.476,82 zł. Osiągnięty z działalności 

operacyjnej zysk jest powiększony o przychody finansowe  kwota 175.644,95 zł i pomniejszony 

o koszty finansowe -  395.015,60 zł.  

Następnie omówiono zestawienie zmian w funduszu jednostki. Na koniec roku 

sprawozdawczego fundusz zamknął się kwotą 41.388.794,72 zł, jest to kwota wyższa od kwoty 



w roku 2016 która wynosiła – 41.133.523,51 zł. Poszczególne pozycje zestawienia zmian w 

funduszu jednostki zostały szczegółowo omówione.  

Pani A. Rathmann – uzupełnieniem sprawozdań finansowych jest informacja o stanie mienia  

komunalnego na dzień 31 grudnia 2017 r. Wartość mienia komunalnego na koniec roku 

zwiększyła się o kwotę 1.965.888,08 zł. Na wzrost stanu mienia komunalnego składa się: 

wzrost wartości działek gminnych (zakup), remont sali posiedzeń w urzędzie, rozbudowa 

budynku publicznego przedszkola, modernizacja placów zabaw, modernizacja ogrodzenia 

wokół boiska, zakup lokali użytkowych, zakup sprzętu dla OSP, budowa dróg gminnych, 

oświetlenie ulicy Dębowej, ustawienie wiat przystankowych, pakiet dwóch licencji, zakup 

maszyn i urządzeń przez spółkę KGK. Na powyższe ma wpływ zmniejszenie wartości mienia 

komunalnego o: sprzedaż działek, likwidację kotłów CO oraz zestawu komputerowego, 

sprzedaż samochodu pożarniczego. 

Ostatecznie wartość mienia komunalnego na koniec 2017 r. wyniosła 83.800.196,25 zł. 

Informacja powyższa stanowi załącznik nr 11 do Zarządzenia Burmistrza Kolonowskiego z 

dnia 26  marca 2018 r. 

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

Odczytała Uchwałę Nr 182/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej 

opinii RIO w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 r. Prosi o przyjęcie w drodze 

głosowania: 

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

wykonania budżetu gminy za 2017 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. 
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