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Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Michalowice 0 wykonaniu budi:etu Gminy za 
2011 rok. 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Michalowice na posiedzeniu w dniu 31.05. 2012 r. 
rozpatrzyla: 

1. 	 sprawozdanie roczne z wykonania budZetu za 2011 rok wraz z opini~ RIO w 
Warszawie 0 tym sprawozdaniu, 

2. 	 inforrnacjC( 0 stanie rnienia komunalnego, 
3. sprawozdanie finansowe za 2011 rok, 


i stwierdzila, co nastC(puje: 

ad.1 


Dokonuj~c analizy realizacji dochod6w budZetowych, Komisja zapoznala siC( z 
zal'lCznikami do sprawozdania rocznego z wykonania budZetu za 2011 rok. Z 
przeprowadzonej analizy wynika, ze dochody grniny zostaly wykonane w kwocie 
79589649,83 zl, co stanowi 100,5% planu rocznego. W strukturze wykonanych dochod6w 
og6lem dochody bie~ce stanowily 92,6%, a dochody maj~tkowe 7,4%. Planowane dochody 
bie~ce w wysokosci 72 994 364,22 zl, wykonane zostaly w kwocie 73 690 624,80 zl, co 
stanowi 100,99% planu, a planowane dochody maj~tkowe w wysokosci 6 170527,33 zl 
zostaly wykonane w kwocie 5 899 025,03 zl, co stanowi 95,6% planu. 

Dokonuj~c analizy realizacji wydatk6w budZetowych, Komisja zapoznala si~ z 
zal~cznikami do sprawozdania rocznego z wykonania budzetu za 2011 rok. Z 
przeprowadzonej analizy wynika, Ze wydatki zostaly zrealizowane w kwocie 81 268 982,42 
zl, co stanowi 91,1% planu rocznego. P1anowane wydatki biez~ce zostaly wykonane w 91,9% 
planu (na plan 62 842 565, 87 zl, zrealizowano wydatki w wysokosci 57 757 878,80 zl). 
Wydatki maj~tkowe zostaly wykonane w kwocie 23 511 103,62 zl, co stanowi 89,3% planu 
rocznego. 

Z przedlozonego sprawozdania wynika, ze budZet za 2011 rok zamknCll siC( deficytem 
budZetowym w kwocie 1 679332,59 zl, przy planowanym deficycie w wysokosci 
10014574,00 zl. Plan przychod6w w wysokosci 16300000,00 zl zostal wykonany w 94,9 
%. Wykonane przychody w kwocie 15474056,26 zl, pochodzily: z zaci'@liC(tych kredyt6w 
w wysokosci 7900000,00 zl, oraz z wolnych srodk6w w wysokosci 7574056,26 zl. Plan 
rozchod6w zostal wykonany w 90,9%. Rozchody w wysokosci 5714 717,64 zl dotyczyly 
wyl~cznie splaty kredyt6w i poZyczek. 

Kornisja zapoznala siC( z inforrnacjami zawartymi w sprawozdaniu rocznym z 
wykonania budZetu za 2011 rok i stwierdza, ze zadluZenie grniny na koniec 2011 roku z 
tytulu zaci~~tych p0Zyczek i kredyt6w wynioslo 29804347,38 zl co stanowilo 37,4% 
zrealizowanych dochod6w. W skainik obci~enia budzetu splatami zadluZenia l~cznie z 
kosztami obslugi dlugu wyni6s1 8,9% zrealizowanych dochod6w. Dopuszczalne ustawowo 
wskaZniki zadluzenia wynosU\. 60% i 15%. 

Wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budzetu za 2011 rok zostaly 
przedlot.one sprawozdania roczne z wykonania plan6w fmansowych instytucji kultury tj. 
Biblioteki Publicznej Gminy Michalowice w Michalowicach i Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Komorowie. 



ad.2 
Komisja zapoznala si« zprzedstawion'\. infonnacj'\. 0 stanie mienia zawieraj'\.c'\. 

wielkosc i charakter mienia komunalnego w rozbiciu na spos6b UZytkowania oraz 
przeznaczenia grunt6w. 

ad.3 
Komisja zapoznala si« ze sprawozdaniami finansowymi za 2011 rok tj. 

o bilansem z wykonania budZetu Gminy Michalowice; 
o bilansem zbiorczym jednostek budzetowych; 
o zbiorczym rachunkiem zysk6w i strat; 
o zbiorczym zestawieniem zmian w funduszu jednostki. 

W wyniku glosowania 4 glosy "za", 1 glos "przeciw" i 0 glos6w"wstrzymuj~ych si«" 
Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowala: 

o 	 sprawozdanie z wykonania budZetu gminy wraz z opini'\. RIO w Warszawie 0 tym 

sprawozdaniu, 


o 	 infonnacj« 0 stanie mienia komunainego, 
o 	 sprawozdanie finansowe gminy. 

Bior~c powyisze pod uwag~ Komisja Rewizyjna wnosi do Rady Gminy 0 udzielenie 
absolutorium W6jtowi Gmioy za rok 2011. 
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