Projekt
z dnia [10 maja 2016 r.]
Wniesiony przez Komsiję Rewizyjną

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za
2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260 oraz z 2017 r.
poz. 191 i poz. 659) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za rok 2016,
2) ze sprawozdaniem finansowym,
3) z opinią Regionalenj Izby Obrachunkowej we Wrocławiu,
4) z infromacją o stanie mienia Miasta,
5) ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
– udziela się Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
UCHWAŁA NR XV/2017 KOMISJI REWIZYJNEJ Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie
wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dzierżoniowa za 2016 rok
Komisja Rewizyjna w składzie:
1. Grażyna Juraszek – przewodnicząca komisji
2. Feliks Bińczycki
3. Agnieszka Denysiak
4. Paweł Kowalski
5. Wanda Kunecka
6. Jarosław Perlak
7. Bolesław Wilkos
8. Ireneusz Żygadło
działając na podstawie art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późniejszymi zmianami)
§1
Pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta za rok 2016 oraz wnosi do Rady Miejskiej Dzierżoniowa o
udzielenie Panu Dariuszowi Kucharskiemu – Burmistrzowi Dzierżoniowa absolutorium za 2016 rok.
§2
Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§3
Wniosek o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Dzierżoniowa za 2016 rok przyjęto w głosowaniu jawnym,
następującym stosunkiem głosów:
- za udzieleniem absolutorium – 8 głosów,
- przeciw udzieleniu absolutorium – 0 głosów,
- wstrzymujących się - 0 głos.
§4
Przewodniczącej Komisji powierza się niezwłoczne przekazanie niniejszej uchwały do Przewodniczącego Rady
Miejskiej Dzierżoniowa.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grażyna Juraszek
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Załącznik do uchwały Nr XV/2017
Komisji Rewizyjnej
z dnia 9 maja 2017 r.
OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ
Rady Miejskiej Dzierżoniowa
o wykonaniu budżetu miasta za 2016 rok
Działając zgodnie z art. 18 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446) oraz z § 90 ust. 1 pkt 1) Statutu Miasta Dzierżoniowa (Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego z 2016 r. nr 4088) - Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 18 kwietnia 2017 r. oraz
9 maja 2017 r. rozpatrzyła:
1) Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
2) Sprawozdanie finansowe za rok 2016, na które składają się:
a) bilans z wykonania budżetu jst., sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, wraz z informacją
dodatkową dotyczącą opisu niektórych pozycji Bilansu za 2016 r., przychodów i rozchodów
związanych z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej w okresie
roku 2016 oraz skumulowany niedobór/nadwyżka na zasobach budżetu na początek roku,
b) bilans zbiorczy samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
c) łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku,
d) łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych, sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku,
3) informację o stanie mienia,
które zostały przedłożone Radzie Miejskiej Dzierżoniowa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Ponadto,
Komisja Rewizyjna zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o przedłożonym przez
Burmistrza Dzierżoniowa sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2016 rok
(SO.WB.III.0010.87.2017 z dn. 12 kwietnia 2017 r.).
Komisja Rewizyjna badając wykonanie budżetu oraz rozpatrując ww. sprawozdania kierowała się
kryteriami: legalności, rzetelności, gospodarności, celowości, a także szczególnie zwracała uwagę na to, czy były
przestrzegane zasady dyscypliny finansów publicznych. Komisja zapoznała się również z wynikami kontroli
zewnętrznych, jakie zostały przeprowadzone w roku 2016, porównała je z wynikami kontroli jakich dokonała w
ciągu roku, a także wysłuchała wyjaśnień udzielanych przez Skarbnika Miasta na posiedzeniach w dniach
18.04.2017 r. oraz 9.05.2017 r.
Zakresem prac Komisji Rewizyjnej objęto następujące zagadnienia:
1. Zgodność wykonania budżetu miasta z uchwałą budżetową Nr XVI/102/15 Rady Miejskiej Dzierżoniowa
z dnia 21 grudnia 2015 r. łącznie ze zmianami w trakcie roku budżetowego dokonanymi przez Radę
Miejską i Burmistrza Dzierżoniowa.
2. Poprawność i celowość zmian dokonywanych przez Burmistrza Dzierżoniowa w trakcie roku
budżetowego.
3. Przestrzeganie obowiązujących zasad wykonania budżetu zawartych w:
- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi
zmianami),
- ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późniejszymi
zmianami),
- Statucie Miasta Dzierżoniowa (Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2016 r. poz. 4088).
4. Gospodarowanie środkami finansowymi gminy łącznie z nadzorem nad jednostkami podległymi gminie.
5. Wykonanie robót inwestycyjnych.
W związku z powyższym, komisja stwierdziła, co następuje:
1. Uchwalony przez Radę Miejską Dzierżoniowa budżet miasta na rok 2016, po uwzględnieniu zmian
w ciągu roku, przewidywał realizację dochodów w kwocie 112 277 978,00 zł. Dochody wykonano w
kwocie 113 848 018,26 zł, co stanowi 101,4 % planu, w tym planowane dochody własne na kwotę
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55 058 974,00 zł, które wykonano w kwocie 56 721 917,73 zł. tj. 103,02 % planu.
2. Uchwalony przez Radę Miejską Dzierżoniowa plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w
ciągu roku przewidywał kwotę 116 052 723,00 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 112 568 823,32 zł, co
stanowi 97,00 % planu.
3. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 99 198 355,00 zł, a zrealizowano kwotę 96 454 656,76
zł, co stanowi 97,23 % planu.
4. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie miasta kwotę 16 854 368,00 zł; wydatkowano
natomiast 16 114 166,56 zł, co stanowi 95,61 % planu.
5. Uchwalony przez Radę Miejską Dzierżoniowa plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej na 2016 rok wynosił po stronie dochodów 23 567 186,00 zł oraz po stronie wydatków 23 567
186,00 zł. Do 31.12.2016 r. przekazano dotacje w wysokości 23 562 630,92 zł tj. 99,98% planu
rocznego, a wydatkowano 23 562 630,92 zł tj. 99,98 % planu rocznego. Finansowanie zadań zleconych
w stosunku do kwoty otrzymanych dotacji wynosi 100 % bez uwzględnienia dofinansowania realizacji
zadań ze środków własnych.
6. Rozchody - ze środków budżetu miasta 2016 roku zaplanowano i spłacono raty zaciągniętych kredytów
i pożyczek na kwotę 5 887 178,00 zł., co stanowiło 100 % planu.
7. Kwota zadłużenia budżetu miasta z tytułu kredytów długoterminowych, pożyczek zaciągniętych
w WFOŚiGW, wyemitowanych obligacji komunalnych, spłaty pożyczki zaciągniętej przez Spółkę
„Wodociągi i Kanalizacja” - na dzień 31.12.2016 r. wynosiła 43 760 829,10 zł., co stanowiło 38,44 %
dochodów wykonanych na koniec roku 2016.
8. Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu podjęła uchwałę Nr III/87/2017 Składu Orzekającego z
dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Dzierżoniowa
sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Miasta Dzierżoniowa za 2016 rok, wyrażając opinię
pozytywną.
Komisja Rewizyjna zapoznała się także z opiniami stałych komisji Rady:
- Komisji Budżetu i Finansów,
- Komisji Rozwoju Gospodarczego Miasta,
- Komisji Edukacji i Spraw Społecznych,
- Komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego,
które pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu miasta za 2016 rok w przedmiotowym zakresie ich
działania.
Komisja Rewizyjna stwierdza, że Burmistrz, realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się
zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Biorąc powyższe pod uwagę, Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta za 2016
rok, co daje podstawę do wystąpienia do Rady Miejskiej Dzierżoniowa z wnioskiem o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Dzierżoniowa Dariuszowi Kucharskiemu.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Grażyna Juraszek
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