
W N I O S EK

KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY STARCZA
O UDZIELENIE ABSOLUTORIUM WOJTOWI GMINY STARCZA
Z TYTI,JLU WYKONANIA BUDZETU GMINY ZA 2OO7 ROK

Komisja Rewizyjna dzial4Eca na podstawie art.18a pkt 3 ustawy
z dnia 08 marca 1990r. o samozqdzie gminnym (Dz. U. Nr 142, po2.1591
22001t. z p62n. zm.) oraz S 31pkt 1 Statutu Gminy Starcza

w skladzie:
1. Ewa Jedzejewska - Pzewodniczqca Komisji Rewizyjnej

Czlonkowie:
1. Wodzimiez Borek
2. Jadwiga G6rajec
3. Jerzy Klyta
4. Janina Miglus
5. Andzej Nowak
6. Zbigniew Sirek

na posiedzeniu w dniu 28 marca 2008r. wnikliwie pzeanalizowala
sprawozdanie z wykonania budZetu gminy Starcza za 2007r.

Jak wynika z przedstawionego sprawozdania dochody budzetu
zaplanowano na kwote 5 880 00021, a plan wydatk6w na kwote 5 810 00021
oraz rozchody w kwocie 230 00021, z przeznaczeniem na splatg
zaciqgnietych pozyczek w Wojew6dzkim i Narodowym Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Jako 2r6dlo pokrycia powstalego
niedoboru w kwocie '160 00021 wprowadzono do budzetu gminy wolne Srodkl
z lat ubieglych.

W wyniku zmian wprowadzonych przez Radq Gminy i Zatzqdzenia
Wojta skorygowano plan dochod6w do kwoty 5 162 375,5821 a plan
wydatk6w do kwoty 5 092 37 5,582l
Wykonanie dochod6w bud2etonrych zamyka sie kwotq 5 241 549,0721, co
stanowi 101 ,53% wykonania planu.

Realizacje dochod6w pzedstawiono w tabeli, z kt6rej wynika, Ze
najwiQkszy udzial w dochodach wlasnych majq subwencje, dotacje oraz
podatki.



Wedlu g pzedstawionego podzialu tych dochod6w wyr62niono:
l. Dochody w+asne - plan 1929893,0021 rrrykonanie 2 014 767,2721,

tt. 104,40%
- podatki: wykonanie 446 013,9021, li. 1o5,o2%,
- udziaiy w podatkach: wykonanie 873 876,26z.1, ti. 108,14%,
- dochody z majatku gminy: wykonanie 545 255,292|'ll. 'lo1 ,25%,
- oplaty i prowizje: wykonanie 111 413,8121, t1.92,34o/",
- pozostale dochody: wykonanie 38 207,97Yo, tj. 100,85%.

f l. Subwencje - plan 2 223 352pazl; wykonanie 2 223 352,002+, tj. 100%,
w tym:
- subwencja na zadania oswiatowe: wykonanie 1 374 377,0021, tl.looo/o
- subwencja podstawowa dla gmin: wykonanie 848 975,002t, tj.100%

lll. Dotacje celowe i Srodki zewnetrzne na dofinansowanie zadan biezqcych
i inwestycyinych: plan 1009 130,5821 ; wykonanie 1003429,8021,
tj. 99,44%, w tym.
- dotacje celowe na zadania bie2qce zlecone gminie ustawami:

wykonanie 561 124,212t, tS. 99,87o/o,
- dotacie celowe na zadania wlasne gminy: wykonanie 148 227,2321,

tj. 96,64%,
- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumien: wykonanie
6 296,0021, tj. 100%,

- srodki zewnetzne - dofinansowanie realizowanych zadan biez4cych
i inwestycyjnych: wykonanie 287 782,3621, tj.100,06%.

Jak wynika z powyzszych danych, wykonanie dochod6w za 2007r. jest
bardzo dobre niezaleznie od grupy, w kt6rej zostalo zrealizowane.

Najwyzszy wskaznik wykonania dochodo/v stanowia dochody wlasne
- 1O4,4loh, gdzie najlepszy wskaznik wykonania stanowiq ( po raz pieMszy
od wielu lat) udzialy w podatku dochodowym od os6b ltzycznycn i od os6b
prawnych (1o8,14%o), a nastepnie podatki (105,02%) i dochody z majqtku
gminy (101 ,25%).

Wykonanie planowanych dochod6w (po raz pierwszy od wielu lat)
zanizyly dotacje celowe (99,44%), gtornie zas dotacie celowe na zadania
wfasne gminy ( 98,28%). Nie mniej jednak wykonanie tych dochod6w nalezy
uznae za pelne (tj. 100%), poniewaz na zanizenie lvskaznika ich wykonania
mialy jedynie wpl/w dotacje niewykorzystane w pelni i a/vr6cone w ciEgu
roKu.



Natomiast jesli chodzi o wydatki to ich wykonanie zamyka sie kwotq
4 980 121,53z:l�, co stanowi 97,80% wykonania planu, natomiast rozchody
zamyk4q sie kwotE 230 000,0021, co stanowi 100% wykonania planu.
Rozchody dotycz4
- splaty dw6ch rat pozyczki zaciEgnietej w NFOSIGW w Warszawie -

96 000.0021,
- splaty czterech rat pozyczki zaciqgniQtej w WFOSiGW w Katowicach -

134 000,0021.

Komisja stwierdzila, iZ splata pozyczek nastepuje zgodnie z przyietymi
harmonogramami, tym samym intenslMnie zmnielsz4qc zadluzenie gminy.
Realizuiqc terminowe sptaty zaktada sie, ze na koniec 2008r. gmina nie
bedzie zadluzona.

Z og6lnej kwoty zaplanowanych wydatk6w przypada na:
- finansowanie zadan inwestycyjnych (plan 1 182 6132l.), wykonanie -

1 177 048.78z.1 .
- wydatki biezace realizowane pzez jednostki oswiatowe budzetu gminy

(plan 1 844 716,00zl) - wykonanie - 1 A29 539,5721,
- wydatki biezace realizowane bezposrednio ptzez |Jrzqd Gminy (plan

2 065 046,5821) - wykonanie - 1 973 533,1821.

Wska2niki wykonania tych wydatk6w oscylujq w granicach powyzej
95,57ok, z czego najwieksze wykonanie dotyczy zadai inwestycyjnych
99,53%. Najwieksza cze56 Srodk6w inwestycyjnych przypada na :
- budowe sali gimnastycznej z zapleczem i lecznikiem przy Szkole
Podstawowej i Gimnazium w Starcey - obiekt prryszkolny 676 643,572t,

- modernizacie gospodarki cieplnej budynku Urzedu Gminy 285 206,6621,
- modernizacje gospodarki cieplnej budynku Domu Nauczyciela

lOS 922,75z'1.

W 2007r. Gmina realizowata r6wnie2 inne zadania inwestycyjne (np.
modernizacje gospodarki cieplnej w Szkole Podstawowej w Starczy, budowe
budynku zaplecza boiska sportowego w Starczy ptzy
ul. Sportowej, pzebudowe i rozbudowe o6rodka zdrowia...).

Nafezy podkresne, iz zadania dotyczece modemizacji gospodarki
cieplnej Uzedu Gminy i Domu Nauczyciela byty realizowane w ramach
umozenia czesci pozyczki zaciqgnietej w WFOS|GW w Katowicach.

Realizacja wydatk6w biezqcych nastepowala odpowiednio do
realizowanych dochod6w zachowujac podobne wielko5ci i wskainiki.

Wydatki og6lem budzetu gminy stano\tily og6lnie 97,80% wykonania
planu, natomiast dochody 101 ,53%.



Taka realizacja budzetu pozarolila na wygospodarowanie dodatkowych

wolnych Srodk6w, ki6re bqclzie mozna wprowadzie do budzetu na 2008r'

Komisia po analizie dochod6w i wydatk6w budzetowych stwierdza
prawidlowA ich realizacie.

W zwiqzku z powyiszym Komisja Rewiry-jna wnioskuje

o uo.ietenie ibsofutorium vlrojto:wi Gminy Starcza za 2007 rok' przy 6
gtosach ,,2a" i 1 glosie,, wstr2ymuiqcym sie"'

PODPISY KOMISJI :

1. Ewa JQdrzejewska -

2. Wodzimiez Borek -

3. Jadwiga G6rajec

4. Jerzy Klyta

5. Janina Miglus

6. Andzej NowaK

7. Zbigniew Sirek - 5,ad-


