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Protokół Nr 2/2019 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

z dnia 10 maja 2019 r. 

 

 Dnia 10 maja 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej,                      

w którym udział wzięli jej członkowie ( lista obecności w załączeniu ), 

Przewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Rolirad, Wójt Gminy Pani Larysa 

Krzyżańska, Skarbnik Gminy Pani Lidia Kokowicz oraz Zastępca Skarbnika Pani 

Marlena Świeczkowska. 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Magdalena Łapciak przywitała 

obecnych po czym przedstawiła następujący porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania 

budżetu gminy,  opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz 

informacji  o stanie mienia komunalnego. 

3. Opracowanie wniosku w sprawie absolutorium za rok 2018. 

4. Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu gminy za rok 2018. 

5. Zamknięcie posiedzenia. 

Uwag do przedstawionego porządku nie zgłoszono. 

 

W pierwszej kolejności Skarbnik Gminy Pani Lidia Kokowicz przedstawiła  w skrócie 

następujące zagadnienia: 

- sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2018 ( plan i wykonanie 

dochodów, plan i wykonanie wydatków, zadłużenie, skutki obniżenia górnych stawek 

podatków, odroczeń i rozłożenia na raty zaległości podatkowych, wynik finansowy ), 

- sprawozdania finansowe ( gminy, jednostek budżetowych i zakładu budżetowego, 

informację dodatkową ), 

- informację o stanie mienia komunalnego gminy za 2018 rok ( wartość mienia 

komunalnego, różnice wzrostu bądź spadku wartości mienia ), 

- Uchwałę Nr 7/S/2019 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Bydgoszczy z dnia 9 kwietnia 2019 r.   w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym 
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przez Wójta Gminy Lubanie sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok 

wraz z informacją o stanie mienia Gminy. 

 

W dyskusji nad zagadnieniami związanymi z wykonaniem budżetu udział wzięli: 

Radna Magdalena Łapciak 

Czy wzrost wartości gruntów gminy w grupie 0 informacji o stanie mienia 

komunalnego wynika z zakupu działek? 

Skarbnik Gminy 

Zwiększenie wartości gruntów gminy w roku 2018 wynika z doszacowania wartości 

działek, przejęcie działek w drodze darowizny oraz zakupu działki   w Mikanowie. 

Radna Izabela Karasiewicz 

W to wchodzi darowizna działki na Probostwie Dolnym? 

Skarbnik Gminy  

Tak ta darowizna też w tym się mieści. 

Wójt Gminy 

Chodzi o darowizny działek w Probostwie Dolnym i Mikanowie. 

Radna Magdalena Łapciak 

W grupie 7 Środki transportowe, z informacji wynika, iż ich wartość nie uległa 

zmianie. Co z amortyzacją i umorzeniem. 

Skarbnik Gminy 

Umorzenia są naliczone na koniec roku i tu wynoszą 2.299.365,85 zł. To, że wartość 

środków transportowych nie uległa zmianie wynika z faktu, że  w minionym roku nic 

tu nie zakupiono. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Co oznaczają zobowiązania wymagalne zakładu usług komunalnych. Czy chodzi              

o należności, które powinny wpłynąć do zakładu, czyli zaległe? 

Skarbnik Gminy 

Tutaj chodzi o należności, które powinny wpłynąć do zakładu usług ponieważ ich 

termin płatności już minął. 
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Przewodnicząca Rady Gminy 

Należy zauważyć, iż opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna co 

świadczy o wykonaniu budżetu zgodnie z ustawą o finansach publicznych.  

Chciałabym podkreślić, że  bardzo ważne jest wysokie wykonanie inwestycji. Wypada 

wskazać na przebudowy dróg gminnych Zosin, Kaźmierzewo- Ustronie, Probostwo 

Dolne. Założono nowe lampy fotowoltaiczne oraz elektryczne. OSP Janowice zyskało 

nowy samochód strażacki, poza tym wszystkie jednostki zostały doposażone. 

Wykonano kładę nad autostradą. Nastąpiła przebudowa GOK-u w Lubaniu. 

Zakończono budowę przedszkola samorządowego. Zainstalowano nowe instalacje 

fotowoltaiczne.  

Nie tylko pod względem inwestycyjnych budżet został wykonany, ponieważ inne 

działy również w ciągu całego roku były prawidłowo realizowane. Pod względem 

formalnych budżet został prawidłowo wykonany, a efekty tego wykonania są 

namacalne i widoczne. Trzeba również dodać, iż gmina pozyskała ponad 6 mln 

dofinansowania, o co trzeba było się wystarać. 

Radna Izabela Karasiewicz 

Jak Pani przewodnicząca powiedziała zostało zrealizowanych wiele inwestycji co 

budzi nasze zadowolenie.   

Radna Magdalena Łapciak 

Przedstawione dokumenty oraz pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 

świadczą o prawidłowości wykonania budżetu. Wydatki czynione w poszczególnych 

działach były celowe i przemyślane. Należy zauważyć, iż zaplanowane zadania 

inwestycyjne były realizowane rzetelnie. Wykonano ich nawet więcej niż zakładane 

było przy uchwaleniu budżetu. 

Wójt Gminy 

W tej chwili weszliśmy w etap dróg dojazdowych, ponieważ większość dróg już 

została przebudowana. Jak wiadomo potrzeby rosną więc trzeba stopniowo realizować 

kolejne zadania. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

Należy podziękować Pani wójt, Pani Skarbnik i jej zastępcy za ogrom pracy włożony 

w prawidłowe wykonanie budżetu 2018.  
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Na tym dyskusje zakończono. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przeprowadziła głosowanie, w którym za 

pozytywnym zaopiniowaniem wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz za 

wystąpieniem do Rady Gminy z wnioskiem o udzielenie Wójtowi Gminy 

absolutorium za rok 2018 głosowało 4 radnych. Głosów przeciwnych ani 

wstrzymujących się nie było. 

 

Po zakończeniu głosowania członkowie Komisji Rewizyjnej biorąc pod uwagę 

przedłożone dokumenty oraz przeprowadzoną dyskusję przygotowali pisemną opinię 

dotyczącą wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz wniosek do Rady Gminy                

o udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium za rok 2018 (wniosek i opinia                          

w załączeniu). 

 

Po podpisaniu opracowanych dokumentów Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

dokonała zamknięcia posiedzenia. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

             Magdalena Łapciak 

Protokołowała : 

Inspektor ds. obsługi rady gminy 

Aleksandra Bednarek 

 

 

 

 

 


