Jedlińsk 27.04.2017r

PROTOKÓŁ

W dniu 27.04.2017r odbyło się posiedzenie robocze Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Jedlińsk.
1.Obecni:
Wójcik Bogdan – przewodniczący
CzłonkowieDrewnowski Marcin
Rędzia Robert
Janiec Marek
- Sekretarz Gminy Jedlińsk
- Skarbnik Gminy.
2.Plan posiedzenia Komisji
a. analiza wykonania budżetu Gminy za 2016r.
b. przygotowanie uchwały Komisji Rewizyjnej do Regionalnej Izby Obrachunkowej w
Warszawie – Delegatura w Radomiu w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Jedlińsk.
d. realizacja dodatkowych spraw zleconych przez Radę Gminy .
2a) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2016r. zostało opracowane do 30 03.2017r,
przedstawione Komisji Rewizyjnej oraz przesłane do RIO Delegatura w Radomiu zgodnie z art. 267 ust.3
Ustawy o Finansach Publicznych. Komisja Rewizyjna przeprowadziła analizę realizacji wykonania
budżetu celem podjęcia decyzji w zakresie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za jego działalność
w roku poprzednim.
W ramach analizy Komisja Rewizyjna stwierdziła, że:
- uchwalony budżet przez Radę Gminy na 2016r. w wysokości 54.170.353.00 zł został zrealizowany na
właściwym poziomie,
- dochody budżetowe zostały wykonane w wysokości 54.565.022.18 zł tj. 100.73%.
Na ogólną kwotę dochodów budżetowych w 2016r. składały się:
a) Własne dochody – 16.357.194.26 zł
b) Subwencje oraz dotacje – 38.078.837.92 zł
- wydatki zostały zaplanowane w wysokości 53.674.741.00 zł ( i były mniejsze od dochodów – deficyt
nie wchodził w plan) wykonano w 98.34 %.
W ramach przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie gminy w zeszłym roku wykonano:
- adaptację budynku ośrodka zdrowia na GOPS,
- modernizację budynku Urzędu Gminy w Jedlińsku,
- przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jedlance,
- przebudowę drogi gminnej Klwaty Kolonia – ul. Graniczna - DK.7
- budowa drogi gminnej Bierwiecka Wola – Czekajów,
- przebudowa ul. Bursztynowej we Wsoli,
- termomodernizację budynku szkoły we Wsoli,

- kontynuowano zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Wierzchowinach.
Na wyżej wymienione przedsięwzięcia wydatkowano w 2016r kwotę 3.402.776.99 zł, które okazały się
za małe w stosunku do potrzeb jakie są niezbędne w naszej gminie.
Na wysokość wyasygnowanych funduszy w danym roku finansowym na inwestycje ma wpływ spłacany
kredyt, który na koniec 2016r wynosi 6.377.736.00 zł.
Dokładne rozliczenie wykorzystania posiadanych funduszy gminy na 2016r zawiera dołączone
sprawozdanie finansowe, przedstawione przez Wójta Gminy. Komisja Rewizyjna po analizie
sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r oraz własnych obserwacji w trakcie roku budżetowego
pozytywnie oceniła działania Wójta Gminy i stosunkiem głosów 4- za ( 3 członków nieobecnych
usprawiedliwionych) postanowiła wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Jedlińsk. Mamy nadzieję, że Wójt w 2017r zmobilizuje więcej sił i pomysłów na pozyskanie środków
finansowych w celu dalszej realizacji zadań głównie w kierunku:
- zabezpieczenia gospodarstw przed zalewaniem wodą w wyniku widocznego zwiększenia się
intensywności opadów atmosferycznych poprzez udrożnienie zaniedbanych rowów odprowadzających
wodę,
- pomocy mieszkańcom w sytuacji powstania szkód w wyniku burz i silnych wiatrów, które w ostatnich
latach nękają nasz region,
- poprawy dróg, oświetlenia i ogólnego wizerunku naszych sołectw,
- pozyskania funduszy unijnych lub innych źródeł na realizację inwestycji w zakresie budowy kanalizacji
ściekowej w Gminie i wiele innych wynikających z potrzeb naszego społeczeństwa.
Na podstawie oceny działania i wniosków do Wójta Gminy do których ustosunkowuje się on na kolejnej
sesji Rady Gminy, rozpatrzona zostanie uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
Komisja Rewizyjna zwraca się do członków Rady Gminy o obiektywną ocenę pracy Wójta, i nie
kierowanie się emocjami wielokrotnie nie potwierdzonymi z istniejąca rzeczywistością.
Ad.2b W dalszej części posiedzenia Komisja opracowała uchwałę do RIO w sprawie wniosku o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Jedlińsk za działalność w 2016r. Opracowana uchwała stanowi
załącznik do powyższego sprawozdania.
Ad.2c Nie było.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

