5. ( 5 - 1) a) b) c) d) e) f), 2), 3), 4))
Przewodniczący Rady powiedział, że: Pierwsza część punktu 5.1, dotyczy zapoznania się z
dokumentami, które wszyscy radni otrzymali. Razem jest to kilkaset stron. Rada ma się z nimi
zapoznać, w związku z tym Rada przyjmuje formę zapoznania z dokumentami, o których
mowa w pkt. 5.1 w postaci ich omówienia z możliwością pytań i wypowiedzi radnych. Rada
przyjęła formę zapoznania się z dokumentami, o których mowa w podpunktach punktu
5.1.postaci ich omówienia z możliwością pytań i wypowiedzi radnych, w głosowaniu przy: za
21, przeciw 0, wstrzymujących się 0.
Przewodniczący Rady otwierał i zamykał podpunkty w ramach punktu 5 porządku obrad.
Omówienia dokumentów dokonali: sprawozdanie z wykonania budżetu burmistrz Ropczyc p.
Bolesław Bujak, sprawozdanie finansowe, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o
sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacja o stanie mienia – skarbnik p. Beata Malec.
Burmistrz p.B.Bujak – Przedkładam informację z wykonania budżetu gminy Ropczyce za
2018 rok, tą informację przedłożyliśmy do końca marca bieżącego roku, po tym terminie
ukazała się na stronach internetowych Urzędu Miejskiego, została przekazana do Regionalnej
Izby Obrachunkowej, która analizuje tego typu sprawozdania i wyraża opinię, ta opinia jest
pozytywna. W zasadzie otrzymałem już jak się to mówi absolutorium i dziękuję klubowi
radnych Samorząd i Gospodarka. Wypowiem swoje zdanie, nie rozumiem tych procedur
ustawowych, jeżeli w roku poprzednim jest głosowanie nad absolutorium i ci którzy
przechodzą dostając absolutorium z woli ludu, to jest chyba najważniejsze. Rozumiem, że w
okresach po wyborach w każdym roku absolutorium jest oceną i wskazaniem jak prowadzi
gminę organ wykonawczy, więc przede wszystkim dziękuję mieszkańcom miasta i gminy,
którzy kilka miesięcy temu dokonali wyboru i spowodowali, że jestem burmistrzem. Traktuję
to absolutorium, które przed chwilą było głosowane i to które będzie głosowane jako ocenę
realizacji, przez cały samorząd nie tylko burmistrza, zadań za ubiegły rok, które są opisane
jako wykonanie budżetu. Jesteśmy gminą o dość dużym potencjale ekonomicznym bo
dochody wyniosły w roku ubiegłym 121 776 000, wydatki były o 1 470 000, czyli bez mała
półtora miliona niższe. Wydatki zostały dokładnie wycyzelowane, opisane, że były mniejsze
od uchwalonych rok wcześniej tylko o 246 000. Co to oznacza, że pani skarbnik idealnie
pilnowała budżetu, że pomyliła się tylko o 0,2% całego budżetu, to wielka praca, nie tylko
nad przygotowaniem sprawozdania ale prowadzenia również w ciągu roku wydatków
budżetowych. W trakcie roku, musieliśmy bo taka była potrzeba, dla utrzymania płynności
finansowej, zaciągnąć pożyczkę w wysokości 1 mln zł. To też nasze zadłużenie w stosunku
do dochodów wynosi 19 %, 23 mln z hakiem. Jest to w niższej grupie zadłużeń gminy, przy
informacji, że nadwyżka budżetowa za rok ubiegły wynosi bez mała półtora miliona zł.
Myślę, że dość optymalnie gospodarowaliśmy. Dochody – największy trend wzrostowy
zanotowaliśmy przy udziale w dochodach z podatku dochodowego od dochodów osobistych –
udział w dochodach, które pobiera skarb państwa poprzez urzędy skarbowe, 106% czyli 6%
wzrostu, to jest chyba tendencja, która wiąże się ze wzrostem płac mieszkańców miasta i
gminy i nie tylko. To jest też sygnał, że oczekiwanie mieszkańców, pracowników jest w
kierunku wyższych poborów, część wyższych dochodów przekłada się na wyższe podatki
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poprzez ten element. Inna informacja, którą chcę przekazać i podziękować Wysokiej Radzie,
że byliśmy w stanie przez ostatnie 6 lat, również i rok 2018 czyli bieżący nie podnosić
podatków lokalnych, również podatków od działalności gospodarczej, które jest elementem
zachęty do inwestowania, to jest stabilna polityka finansowa gminy: że nie zmieniamy co
roku, że nie ma znaczących podwyżek w stosunku do inflacji, że byliśmy w stanie utrzymać
finanse gminy na stabilnym poziomie. Jeżeli chodzi o dochody, ważne przede wszystkim dla
rozwoju infrastruktury było pozyskanie różnych środków europejskich, również i rządowych,
wszystkie były bardzo ważne. Wszędzie są konkursy i musimy składać jeśli mamy tytuł,
wnioski. Jedne konkursy udaje się przeprowadzić pozytywnie, inne nie, ale to są środki, które
w znacznym stopniu również decydują o przyśpieszeniu naszego rozwoju. Jeżeli chodzi o
wydatki jest szeroki wachlarz opisu wydatków środków finansowych. Sądzę, że na miarę
możliwości staraliśmy się w roku ubiegłym dość w sposób zrównoważony wydatkować
środki na utrzymanie i rozwój naszej gospodarki komunalnej, na terenie wiejskim i w mieście.
Wspieraliśmy na miarę możliwości inne zewnętrzne instytucje, typu policja, samorządy, ZOZ
służba zdrowia, kierowaliśmy środki poprzez fundusz sołecki, poprzez quasi fundusz
obywatelski do samorządów osiedlowych, do stowarzyszeń typowo obywatelskich. Sądzę, że
jest to ważny kierunek rozwoju gminy i kierunek wydatków. Gdyby po analizie państwa
radnych były pytania odnoszące się do naszej polityki budżetowej, do sprawozdania z
realizacji budżetu za rok ubiegły, to będzie łatwiej odpowiadać. Cyfry, opisy przy cyfrach,
pokazują różnorodność działalności samorządu terytorialnego jakim jest gmina, szeroki
wachlarz spraw, którymi jesteśmy obciążeni kompetencjami jak również, które realizujemy i
w imieniu i dla mieszkańców, ważne jest to abyśmy w bliższym kontakcie z radami
sołeckimi, osiedlowymi i na różnych spotkaniach środowiskowych umieli dobrze opisać i
wyartykułować potrzeby na kolejny rok i na kolejne lata i żebyśmy umieli je wykonać bo nie
tylko dobrze zapisać, nie tylko zrealizować dochody, czasem ciężko, w opisie znajdziecie
państwo, że za rok ubiegły ściągaliśmy należne gminie dochody z lat poprzednich w
wysokości ponad 870 tys. i to jest wielka praca Referatu podatków, co jest koniecznością,
równością w stosunku do prawa wszystkich podmiotów na naszym gminnym rynku. Proszę o
pozytywną analizę i przyjęcie w głosowaniu nad absolutorium dla budżetu za 2018 rok i
dziękuję pani skarbnik, referatowi budżetowemu i wszystkim współpracownikom samorządu,
którzy przede wszystkim w części wydatkowej, w realizacji, wykazali odpowiednie
zaangażowanie aby budżet wydać, wydać efektywnie, by zainwestowane środki, tak w
utrzymaniu wszystkich działów naszej gminy jak i rozwój czyli w różne inwestycje mniejsze i
większe można było pozytywnie rozliczyć i uznać, że były to trafne decyzje i dobre
rozwiązania. Dziękuję i proszę o pozytywne głosowanie.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu odnośnie sprawozdania z wykonania budżetu.
Skarbnik pani B.Malec – Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ustawy o
rachunkowości, gmina ma obowiązek sporządzić i przedstawić Wysokiej Radzie oraz
Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie finansowe za rok poprzedni, za 2018 rok.
Sprawozdanie to: sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ropczyce, łączny bilans
jednostek budżetowych gminy Ropczyce, łączny rachunek zysków i strat jednostek
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budżetowych gminy Ropczyce, łączne zestawienie zmian jednostek budżetowych oraz nowy
składnik tego sprawozdania obowiązujący od 2018 roku informacja dodatkowa gminy
Ropczyce. Wszystkie dane dotyczące tych sprawozdań zostały przedstawione państwu łącznie
z załącznikami, są to dane dotyczące całej działalności finansowej gminy Ropczyce jako
Urzędu i jednostek podległych, jednostek oświatowych, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy i instytucji kultury.
Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu odnośnie sprawozdania finansowego.
Skarbnik pani B.Malec - W związku ze złożonym sprawozdaniem opisowym przez
Burmistrza Ropczyc, informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdaniem rocznym z
wykonania planów finansowych instytucji kultury, za 2018 rok, Regionalna Izba
Obrachunkowa, w dniu 8 maja wydała uchwałę w sprawie opinii o przedłożonym
sprawozdaniu. Uchwała ta pozytywnie opiniuje sprawozdanie burmistrza za 2018 rok przy
uwzględnieniu uwagi, która jest zawarta w punkcie 3 ppkt 5. Regionalna Izba Obrachunkowa
oceniając sprawozdanie kieruje się przepisami ustawy o finansach publicznych, jaki
obowiązek wynika do złożenia sprawozdania za rok poprzedni, jest bardzo szczegółowo
opisana podstawa prawna na podstawie, której sprawozdanie zostało złożone. Również w
opinii przedstawiona jest realizacja dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów za 2018
rok na podstawie sprawozdania opisowego. Jeżeli chodzi o realizację dochodów, wydatków,
wszystkie zadania, kwoty są wskazane w sprawozdaniu. Jeżeli chodzi o kwestię przychodów i
rozchodów uchwalonych przez Radę plan przychodów opiewał na kwotę 7 470 485, 61 zł,
zrealizowane zostały w 100% w takiej kwocie. Plan rozchodów opiewał na kwotę 5 351 065
zł, rozchody zrealizowano w tej kwocie czyli 100% planu. Wymagane należności gminy za
2018 rok wynosiły 6,1% planowanych dochodów w kwocie ponad 7 mln zł. Wymagalnych
zobowiązań na koniec 2018 roku nie stwierdzono. Deficyt w związku z założonymi planami i
wykonaniem, planowany deficyt w kwocie 2 119 420,61 zł, osiągnięto nadwyżkę budżetu w
wysokości 1 478 358,09 zł. Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
według stanu na 31.12.2018 r. wynosi kwotę 23 609 218 co stanowi 19,39% wykonanych
dochodów gminy. Jeżeli chodzi o uwagę zamieszczoną, jest to uwaga dotycząca
zrealizowanych wydatków związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych. W
stosunku do planowanych wydatków wykonanie przekroczyło kwotę 159 549,03 zł.
Przewyższające wydatki zostały pokryte z dochodów własnych gminy w ramach realizacji
tego zadania w 2018 roku. W związku z uwagą przy tworzeniu następnego systemu
odprowadzenia odpadów, na następne lata zaistnieje konieczność przeanalizowania jeszcze
raz stawek w związku z odprowadzaniem odpadów przy uwzględnieniu zawartej uwagi
Regionalnej Izby Obrachunkowej. Również w opinii przedstawiona jest opinia dotycząca
mienia komunalnego. Informacja o mieniu zawiera szczegółowe dane dotyczące, w wersji
tabelarycznej i opisowej, praw własności, innych praw, które gmina posiada, dane o stanie
mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji za 2017 rok, do 2018, dane o
dochodach z tytułu wykonania prawa własności, innych praw majątkowych. Takie dane, takie
sprawozdanie również państwo otrzymali w wersji opisowej i tabelarycznej. Opinia RIO
również odnosi się do sprawozdania o stanie mienia komunalnego.
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Brak zgłoszeń radnych do zabrania głosu odnośnie opinii RIO o sprawozdaniu oraz odnośnie
informacji o stanie mienia.
Stanowisko Komisji Rewizyjnej przedstawił przewodniczący Komisji radny p. Stanisław
Marć – Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada ma obowiązek zapoznać się ze
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w kwestii absolutorium, na co składa się opinia o
wykonaniu budżetu gminy Ropczyce za 2018 rok oraz wniosek o udzielenie absolutorium – i
obydwa te dokumenty Wysoka Rada otrzymała. W związku z tym przedstawię
charakterystykę opinii o wykonaniu budżetu. Opinia przede wszystkim opiera się na
najważniejszych danych ze sprawozdania z wykonania budżetu i dane te zostały
zamieszczone w opinii. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Ropczycach: wykonując
obowiązek zaopiniowania wykonania budżetu gminy wynikający z ustawy o samorządzie
gminnym, wykonując obowiązek rozpatrzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania z
wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
informacji o stanie mienia gminy wynikający z ustawy o finansach publicznych przedstawia
następujące stanowisko: I. Odnośnie rozpatrzenia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu gminy Ropczyce oraz wykonania budżetu - za 2018 rok: Dochody: wykonanie
98,87% planu. Dane szczegółowe liczbowe i opisowe dotyczące dochodów zawarte w
sprawozdaniu z wykonania budżetu. Wydatki: wykonanie 96,02 % planu. Dane szczegółowe
liczbowe i opisowe dotyczące wydatków zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Stan
finansów – na 31.12.2018: Zadłużenie gminy z tytułu
kredytów i pożyczek
długoterminowych wyniosło 23 609 218,00 zł i jest to - 19,39 % dochodów zrealizowanych.
Na koniec roku planowano deficyt w wysokości 2 119 420,61 zł, zamknięcie: nadwyżka w
wysokości 1 478 358,09 zł. Wnioski z rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu i
analizy wykonania budżetu: Biorąc pod uwagę dane zawarte w sprawozdaniu, zależności
między dochodami i wydatkami - Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do wykonania budżetu,
pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu. Odnośnie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Rzeszowie o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy Ropczyce 2018 roku:
Komisja Rewizyjna opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie jako organu
sprawującego kontrolę i nadzór nad gospodarką finansową gminy Ropczyce przyjmuje do
wiadomości. Odnośnie informacji o stanie mienia gminy Ropczyce – według stanu na
31.12.2018: Komisja Rewizyjna informację o stanie mienia gminy przyjmuje do wiadomości.
Nie zgłasza uwag. Odnośnie sprawozdania finansowego gminy za 2018 rok. - Komisja
Rewizyjna sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przyjmuje do wiadomości.
Wnioski końcowe przybrały treść: Komisja Rewizyjna stwierdza, że przeprowadzona analiza
daje podstawę do wyrażenia pozytywnej opinii o wykonaniu budżetu gminy Ropczyce za
2018 rok oraz do wystąpienia do Rady Miejskiej w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie
Burmistrzowi Ropczyc absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2018
rok. Na stanowisko Komisji Rewizyjnej składa się również wniosek, który Wysoka Rada
otrzymała, w którym Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej o udzielenie absolutorium
Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2018 rok.
Uzasadnienie: Burmistrz Ropczyc, wykonując dyspozycje ustawy o finansach publicznych
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przedłożył Radzie Miejskiej w Ropczycach dokumenty dotyczące wykonania budżetu za
2018 rok. Komisja Rewizyjna, działając na podstawie ustawy o finansach publicznych,
rozpatrzyła: sprawozdanie finansowe, informację o stanie mienia gminy, sprawozdanie z
wykonania budżetu, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, działając
na podstawie ustawy o samorządzie gminnym przeanalizowała oraz zaopiniowała wykonanie
budżetu gminy 2018 roku. Po rozpatrzeniu wymienionych dokumentów oraz analizie
wykonania budżetu Komisja wyraziła pozytywną opinię i pozytywne stanowisko dotyczące
wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2018 rok przez Burmistrza Ropczyc. Ustalenia
Komisji Rewizyjnej zostały zawarte w Opinii o wykonaniu budżetu. Biorąc pod uwagę
całokształt rocznej działalności organu wykonawczego gminy, Burmistrza Ropczyc w
dziedzinie wykonania budżetu 2018 roku - Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w
Ropczycach, występuje do Rady Miejskiej w Ropczycach z wnioskiem o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu 2018 roku.
Wniosek został podjęty jednomyślnie przez Komisję.
Przewodniczący Rady poinformował, że Rada otrzymała opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej. Regionalna Izba Obrachunkowa wniosek ten
zaopiniowała pozytywnie. W uzasadnieniu RIO omawia podstawy wydania opinii
pozytywnej.
Przewodniczący Rady stwierdził, że kolejny punkt to rozpatrzenie sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2018 rok, jest to kolejny
obowiązek Rady w ramach oceny wykonania budżetu minionego roku, każdy z radnych
posiada sprawozdania, zostały omówione. Spytał kto z radnych chce wypowiedzieć się na
temat tych sprawozdań lub zadać pytanie.
Brak zgłoszeń.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt to zatwierdzenie sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2018 rok
czyli głosowanie nad projektem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2018 rok.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2018 rok, została podjęta przy: za 19, przeciw 0,
wstrzymujących się 2.
Przewodniczący Rady poinformował, że kolejny punkt to głosowanie w sprawie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi Ropczyc z tytułu wykonania budżetu gminy Ropczyce za 2018
rok.
Radna p. Teresa Rachwał – Klub radnych Samorząd i Gospodarka na posiedzeniu, analizując
wykonanie budżetu gminy Ropczyce za 2018 rok, ocenia pozytywnie realizację i będzie
głosował za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Ropczyc.
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ropczyc została podjęta przy: za
17, przeciw 0, wstrzymujących się 4.
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