
Protokół Nr 2/2018 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów 

z dnia 11 maja 2018 roku 

Komisja Rewizyjna w składzie: 

1. Pan Mirosław Lewusz - Przewodniczący Komisji 

2. Pan Dariusz Sołtys - członek 

3. Pan 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. Mieszkaniec Gminy 

Porządek posiedzenia Komisji: 

1. Kontrola wykonania budżetu Gminy za rok 2017, 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

za rok 2017. 

- sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz opracowanie 

wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Adamów za 2017 rok, 

- podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy oraz wniosku 

o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2017 rok. 

2. Spraw)' różne. 

Ad. 1. 

Komisja rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok. 

Wysłuchała wyjaśnień Skarbnika Gminy, a następnie stwierdziła, co następuje: 

1) Uchwalony przez Radę Gminy Adamów budżet gminy na 2017 rok, po uwzględnieniu 

zmian dokonanych w ciągu roku, na dzień 31 grudnia 2017 r. przewidywał realizację 

dochodów w kwocie 18 864 196,53 zł. Dochody wykonano w kwocie 18 642 713,57 zł co 

stanowi 98,83% planu rocznego. 

2) Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych 

w ciągu roku przewidywał kwotę 21 402 491,53 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 

19 171 694,47 zł co stanowi 89,58% planu rocznego. 

3) Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 4 989 570,61 zł. 

Wydatkowano kwotę 4 069 475,67 zł, co stanowi 81,56% planowanych wydatków na 

inwestycje. 

4) Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 16 412 920,92 zł, zrealizowano wydatki 

w kwocie 15 102 218,80 zł, co stanowi 92,01% ogółu planu. 

5) Budżet Gminy Adamów zamknął się za 2017 rok deficytem w wysokości 528 980,90 zł. 



6) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. wynosi 1 415 130,68 zł. na co składa się: 

- kredyt długoterminowy 1 266 666,68 zł. 

- pożyczka długoterminowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Lublinie 148 464,00 zł. 

7) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2017 wyniosły 474 797.68 zł. Skutki 

udzielonych ulg, zwolnień z podatków za 2017 rok wyniosły 37 575, 20 zł., umorzeń 

4 413,40 zł. 

Wójt Gminy Adamów realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą 

celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi. 

Komisja Rewizyjna nie miała zastrzeżeń co do wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Opierając 

się na wyjaśnieniach Skarbnika Gminy oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Stwierdza, że 

są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2017 po zmianach oraz danymi zawartymi 

w przedstawionym sprawozdaniu opisowym. 

W dyskusji poruszono następujące zagadnienia; 

1. Wyniki pokontrolne podatników prowadzących działalność gospodarczą, 

2. Przetarg na wodociąg w Suchowoli - Kolonia, 

3. Zbiornik w Suchowoli, 

4. Obsługa prawna Gminy, 

5. Udzielenie 50% bonifikaty przedsiębiorcy panu z tytułu przekształcenia prawa 

wieczystego użytkowania w prawo własności /działki pod prowadzoną przez siebie działalności 

gospodarczą/. 

W związku z pismem przedsiębiorców z Adamowa złożonego do Rady Gminy Adamów, a 

odczytanego w dniu 31 maja 2017 r. XIX sesja VII kadencji w sprawie remontu/wymiany 

nawierzchni drogi gminnej na działce nr 601/1. 

Ad.l . Wyniki pokontrolne podatników prowadzących działalność gospodarczą. 

Pani Skarbnik przedstawiła notatkę - która nic stanowi dokumentu z przeprowadzonych kontroli 

podmiotów prowadzących działalność gospodarczą u 83 przedsiębiorców. Stwierdzono, że u 39 

kontrolowanych stwierdzono nieprawidłowości. Po kontroli za lata 2012-2017 nastąpił przypis 

należności podatkowych w wysokości 223468,00 zl. Kwota ta wynika ze zmiany przepisów prawa, 

błędnie złożonych deklaracji i informacji przez podmioty prowadzące działalność gospodarcza oraz 

powstaniu nowych budowli oraz rozwojem podmiotów. Były przypadki zwrotu zapłaconych 

podatków. W wyniku prowadzonych kontroli pomiarów kontrolnych zostały 

sporządzone protokóły z każdym kontrolowanym. Sprawozdania zbiorczego końcowego nie będzie. 

Ad. 2. Przetarg na wodociąg w Suchowoli - Kolonia. 

Pan Piotr Brach udzielił wyjaśnień, pierwszy przetarg został unieważniony ze względu na błędnie 

wypełniony formularz przetargowy prze 2 najtańszych oferentów, którzy zostali wezwani do 

uzupełnienia informacji, co też uczynili jednakże po konsultacjach z jednostka kontrolną w 

Urzędzie Marszałkowskim nie można było ich poprawić gdyż Urząd Marszałkowski 

zakwestionowałby przetarg ze względu na zabronioną formę negocjacji z wykonawcą. 

Ad. 3. Zbiornik w Suchowoli. 

Pani Skarbnik i pan Sekretarz udzieli informacji na temat etapu prac nad zbiornikiem w Suchowoli. 

Pomimo negatywnej opinii Dyrektora Regionalnej Ochrony Środowiska w Lublinie. 

Ad.4. Obsługa prawna Gminy. 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że w chwili obecnej gmina korzysta z usług radcy prawnego oraz 

podpisała umowę na obsługę podatku VAT z Biurem rachunkowym na rok 2018.W roku 2017 

gmina korzystała z usług biura zajmującego się podatkami. 



Ad. 5. Udzielenie 50% bonifikaty przedsiębiorcy panu z tytułu przekształcenia prawa 

wieczystego użytkowania w prawo własności /działki pod prowadzoną przez siebie działalności 

gospodarczą/. 

Pan Sekretarz Gminy wyjaśnił, że bonifikata udzielana jest wszystkim przedsiębiorcom. Natomiast 

ustna deklaracja pana odnośnie zwiększenia zatrudnienia oraz przekazania kostki na 

remont drogi gminnej została przez niego jak najbardziej wypełniona. 

Zapytany o interpelacje składane przez radnego Krzysztofa Grelę w tej sprawie oświadczył, 

że odpowiedział na nie pisemnie i je podtrzymuje. 

Zapyta o pismo z dnia 13.08.2013r., które wpłynęło do Gminy od przedsiębiorcy oświadczył, 

że w chwili obecnej nie ma czasu aby go znaleźć bo udaje się na ważne spotkanie. 

Przewodniczący stwierdził, że dalsze zagłębianie się w tą sprawę w dniu dzisiejszym nie ma 

żadnego związku z tematem posiedzenia Komisji Rewizyjnej. 

Podpisy Komisji Rewizyjnej: 

1. Mirosław Lewusz 

2. Dariusz Sołtys 

3. Andrzej Wiśniewski 


