
Protokół Nr 3/2015 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamów 

z dnia 12 maja 2015 roku 

Komisja Rewizyjna w składzie: 
1. Mirosław Lewusz - Przewodniczący Komisji 
2. Dariusz Sołtys - członek 
3. Andrzej Wiśniewski - członek 

Porządek posiedzenia Komisji 

1. Kontrola wykonania budżetu Gminy za rok 2014, 

- rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 
2014, 

- sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok oraz opracowanie 
wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Adamów za 2014 rok, 

- podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu gminy oraz wniosku o 
udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za 2014 rok. 

Ad. 1. 
Komisja rozpatrzyła sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 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 2014 rok, po uwzględnieniu 
zmian dokonanych w ciągu roku, na dzień 31 grudnia 2014 r. przewidywał realizację 
dochodów w kwocie 14 941 630,42 zł. Dochody wykonano w kwocie 13 444 829,58 zł co 
stanowi 89,98% panu rocznego. 

2) Uchwalony przez Radę Gminy plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w 
ciągu roku przewidywał kwotę 18 781 926,42 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 15 599 
131,55 zł co stanowi 83,05% planu rocznego. 

3) Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 6 578 770,00zł. 
Wydatkowano kwotę 4 830 494,52 zł, co stanowi 73,43% planowanych wydatków na 
inwestycje. 

4) Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 12 203 156,42 zł, zrealizowano wydatki w 
kwocie 10 768 637,03zł, co stanowi 88,24% ogółu planu. 

5) Budżet Gminy Adamów zamknął się za 2014 rok deficytem w wysokości 2 154 301,97 zł. 
Deficyt sfinansowany został w kwocie 1 632 707,37 zł. Z nadwyżki z lat ubiegłych w 

kwocie 100 326,00zł. z wolnych środków oraz w kwocie 421 268,60zł. z obranych 
kredytów i pożyczek. 

6) Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wynosi 837 926,00 zł. na co składa się: 
- pożyczka długoterminowa 537 926,00zł. 
- kredyt długoterminowy 300 000,00zł. 

7) Skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2014 wyniosły 1 134 885,01 zł. Skutki 
udzielonych ulg, zwolnień z podatków za 2014 rok wyniosły 377 975,96 zł., umorzeń 
14 202,53 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 2014 rok są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2014 po zmianach 
oraz danymi zawartymi w przedstawionym sprawozdaniu opisowym. 

W dyskusji poruszono następujące zagadnienia; 
- uruchomienie linii autobusowej MZK na terenie Gminy Adamów, 
- rozważenie prac nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy. 

Podpisy Komisji Rewizyjnej: 

1. Mirosław Lewusz 
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2. Dariusz Sołtys 

3. Andrzej Wiśniewski 


