
Protokół Nr 2/2016 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów 

z dnia 5 maja 2016 roku 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Mirosław Lewusz - Przewodniczący Komisji 
2. Dariusz Sołtys - członek 
3. Andrzej Wiśniewski - członek 

W posiedzeniu uczestniczyli: 
1. Pan Dariusz Szykuła - Wójt Gminy 
2. Pan Piotr Szmidt - Sekretarz Gminy 
3. Pani Ewelina Droździel-Szykuła - Skarbnik Gminy 
4. Pani Maria Sak - Dyrektor Zespołu Szkół w Suchowoli 
5. Pan Adam Flaga - Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół w Suchowoli 

Porządek posiedzenia Komisji 

1. Kontrola wykonania budżetu Gminy za rok 2015, 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 
2015, 

- sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015 rok oraz opracowanie 
wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Adamów za 2015 rok, 

- podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy oraz wniosku 
o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2015 rok. 

Ad. 1. 
Komisja rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok, porównała 
z wynikami kontroli budżetu, jakich dokonała w ciągu roku oraz wysłuchała wyjaśnień Wójta i 
Skarbnika Gminy, a następnie stwierdziła, co następuje: 

1) Uchwalony przez Radę Gminy Adamów budżet gminy na 2015 rok, po uwzględnieniu 
zmian dokonanych w ciągu roku, na dzień 31 grudnia 2015 r. przewidywał realizację 
dochodów w kwocie 15 702 068,79 zł. Dochody wykonano w kwocie 13 362 047,90 zł co 
stanowi 85,10% panu rocznego. 

2) Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych 
w ciągu roku przewidywał kwotę 17 665 305,79 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 13 536 
102,98 zł co stanowi 76,63% planu rocznego. 

3) Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 5 815 575,00 zł. 
Wydatkowano kwotę 2 817 584,35 zł, co stanowi 48,45% planowanych wydatków na 
inwestycje. 

4) Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 11 849 730,79 zł, zrealizowano wydatki w 
kwocie 10 718 518,63zł, co stanowi 90,45% ogółu planu. 



5) Budżet Gminy Adamów zaniknął się za 2015 rok deficytem w wysokości 174 055,08 zł. 
Deficyt sfinansowany został w kwocie 174 055,08 zł. z pobranych kredytów i pożyczek. 

6) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1 219 126,00 zł. na co składa się: 
- pożyczka długoterminowa 269 126,00zł. 
- kredyt długoterminowy 950 000,00zł. 

7) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2015 wyniosły 934 420,00 zł. Skutki 
udzielonych ulg, zwolnień z podatków za 2015 rok wyniosły 378 492,43 zł., umorzeń 
8 155,44 zł. 

8) Wójt Gminy Adamów realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się 
zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami 
publicznymi. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dane zawarte w przedstawionym sprawozdaniu opisowym 
z wykonania budżetu gminy za 2015 rok są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2015 po zmianach 
oraz danymi zawartymi w przedstawionym sprawozdaniu opisowym. 

W dyskusji poruszono następujące zagadnienia; 
- Przedstawiciele Zespołu Szkół w Suchowoli wystąpi z tematem przedłużenia funkcjonowania 
przedszkola przy Zespole Szkół w Suchowoli. Według pani Dyrektor kwota jaką należałoby 
przeznaczyć na funkcjonowanie przedszkola wyniosłaby około 112 tys. zł. minus około 40 tys. zł. 
dofinansowania. 
Natomiast kwota jaka wyliczył Wójt w oparciu o dane z 2015r. wynosiłaby około 180 tys. zł.. 
Jeżeliby dzieci w wieku 4-5 lat uczęszczałyby do oddziału „0" subwencja wzrosłaby około 90 tys. 

Wójt zabrał głos w sprawie planowanych projektów; 
- infrastruktura zbiornika w Jacni, 
- zakup samochodu osobowego, 
- złożenie wniosku o termomodernizacje remizy OSP, 
- złożenie wniosku na dotację na drogę Rachodoszcze - Feliksówka i Kol. Feliksówka, 
- opracowanie wniosku na dofinansowanie dla dwóch szkół w kwocie po 400 tys. zł., 
- opracowanie wniosku na solary, 
- opracowanie wniosku na zbiornik w Suchowoli. 
Członek komisji Andrzej Wiśniewski poprosił o przygotowanie przez panią Skarbnik informacji na 
najbliższą sesje Rady Gminy o procent wydatków na inwestycje w stosunku do wysokości budżetu 
gminy 2015r. 

Podpisy Komisji Rewizyjnej: 

zł. 

3. Andrzej Wiśniewski 

2. Dariusz Sołtys 

1. Mirosław Lewusz 



Załącznik do uchwały nr 2/3/16 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów 
Z dnia 5 maja 2016 r. 

O p i n i a 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Mirosław Lewusz - Przewodniczący Komisji 
2. Dariusz Sołtys - członek 
3. Andrzej Wiśniewski - członek 

Dnia 5 maja 2016 r. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania 
budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu oraz 
informacji o stanie mienia, bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu 
terytorialnego, bilansu jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunku 
zysku i strat jednostki (wariant porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki, a także po 
wysłuchaniu wyjaśnień Wójta i Skarbnika Gminy. Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu 
roku 2015: 

1. Uchwalony przez Radę Gminy Adamów budżet gminy na 2015 rok, po uwzględnieniu zmian 
dokonanych w ciągu roku, na dzień 31 grudnia 2015 r. przewidywał realizację dochodów w 
kwocie 15 702 068,79 zł. Dochody wykonano w kwocie 13 362 047,90 zł co stanowi 85,10% 
panu rocznego. 

2. Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu 
roku przewidywał kwotę 17 665 305,79 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 13 536 102,98 zł co 
stanowi 76,63% planu rocznego. 

3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 5 815 575,00 zł. Wydatkowano 
kwotę 2 817 584,35 zł, co stanowi 48,45% planowanych wydatków na inwestycje. 

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 11 849 730,79 zł, zrealizowano wydatki w 
kwocie 10 718 518,63zł, co stanowi 90,45% ogółu planu. 

5. Budżet Gminy Adamów zamknął się za 2015 rok deficytem w wysokości 174 055,08 zł. 
Deficyt sfinansowany został w kwocie 174 055,08 zł. z pobranych kredytów i pożyczek. 

6. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1219 126,00 zł. na co składa się: 
- pożyczka długoterminowa 269 126,00zł. 
- kredyt długoterminowy 950 000,00zł. 

7. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2015 wyniosły 934 420,00 zł. Skutki 
udzielonych ulg, zwolnień z podatków za 2015 rok wyniosły 378 492,43 zł., umorzeń 
8155,44 zł. 

8. Wójt Gminy Adamów realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą 
celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 

Wójt Gminy Adamów realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą 
celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 



Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dane zawarte w przedstawionym sprawozdaniu 
opisowym z wykonania budżetu gminy za 2015 rok są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2015 po 
zmianach oraz danymi zawartymi w przedstawionym sprawozdaniu opisowym. 

Postanowienia końcowe: 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że dane zawarte w przedstawionych sprawozdaniach za 2015 rok 
są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2015 po zmianach oraz danymi zawartymi 
w przedstawionych sprawozdaniach opisowych. 

Podsumowując Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za rok 2015 
i występuje z wnioskiem do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Adamów za 
rok 2015. 

Podpisy Komisji Rewizyjnej: 

3. Andrzej Wiśniewski 

2. Dariusz Sołtys 

1. Mirosław Lewusz 



Uchwała nr 2/3/2016 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów 

z dnia 5 maja 2016 r. 

w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy oraz wniosku o udzielenie Wójtowi 
Gminy absolutorium za 2015 rok 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
1. Mirosław Lewusz -Przewodniczący Komisji 
2. Dariusz Sołtys - członek 
3. Andrzej Wiśniewski - członek 
działając na podstawie art. 18a, ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i Statutu Gminy Adamów stanowiący załącznik do Uchwały Nr 
IW25/2003 Rady Gminy w Adamowie z dnia 17 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Adamów (tekst jednolity z dnia 21 grudnia 2012 r. Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2013 r. 
poz. 648 i poz. 3090/ pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2015 rok oraz 
wnosi do Rady Gminy o udzielenie Wójtowi Gminy Adamów absolutorium za 2015 rok. 

UZASADNIENIE 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu oraz informacji o stanie mienia, 
bilansu z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego, bilansu jednostki 
budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego, rachunku zysku i strat jednostki (wariant 
porównawczy), zestawienie zmian w funduszu jednostki, a także po wysłuchaniu wyjaśnień Wójta i 
Skarbnika Gminy. Komisja pozytywnie oceniła wykonanie budżetu. Opinia Komisji o wykonaniu 
budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów: 
1. za udzieleniem absolutorium: 3 głosy, 
2. przeciwko udzieleniu absolutorium: 0 głos, 
3. wstrzymujących się: 0 głosów, 

Niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Rady Gminy powierza się Przewodniczącemu 
Komisji Rewizyjnej. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 

Mirosław Lewusz 


