KR.0012.11.2020
Protokół nr 43/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu
27 maja 2020 r. w godz. 16.30 – 18.15
Zgodnie art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ze zm.), komisja odbyła posiedzenie w trybie
zdalnym.
W posiedzeniu wzięli udział:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rosłon Jacek – Przewodniczący Komisji
Antosiewicz Adrian
Dominiak Maria
Jaworska Dorota
Kędzierski Janusz
Kowalski Sławomir
Rutkowska Małgorzata
Sowidzki Marcin
Szelenbaum Zbigniew

Temat: absolutorium za rok 2019 – wydatki.
W posiedzeniu komisji uczestniczyli:
- Ze strony Urzędu: Burmistrz Pan Paweł Kanclerz, Wiceburmistrz Pan Dariusz Skarżyński, Skarbnik
Gminy Pani Małgorzata Piotrowska
- Gościnnie jako słuchacz – Pani Radna Anna Bartoszewicz.
Podczas posiedzenia komisja analizowała następujące zagadnienia:
- zestawienie podmiotów posiadających zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 r.,
o przygotowanie których komisja poprosiła Panią Skarbnik w protokole z dnia 28.04.2020 r.
- wykonanie wydatków budżetu Gminy za rok 2019 – wydatki bieżące i majątkowe.
Członkowie komisji analizowali powyższe zagadnienia i korzystając z obecności przedstawicieli Urzędu
mogli na bieżąco zadawać pytania i wyjaśniać pojawiające się wątpliwości powstałe w trakcie
analizowania materiałów.
Budżet Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019 uchwalony Uchwałą Nr IV/36/18 z dnia 27
grudnia 2018r. przewidywał realizację:
- wydatków w wysokości 198.127.455,13 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 154.374.584,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 43.752.871,13 zł.

W ciągu roku wprowadzono modyfikacje do planu finansowego, w wyniku których:
- wydatki na dzień 31 grudnia 2019r stanowią wielkość 232.801.711,59 zł,
z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 184.242.083,97 zł.
b) wydatki majątkowe w wysokości 48.559.627,62 zł.
Plan wydatków budżetu Gminy ustalony na dzień 31 grudnia 2019 r. w wysokości 232.801.711,59 zł
wykonany został w kwocie 226.651.939,16 zł. tj. 97,36% planu i 100% wykonanych wydatków
ogółem.
Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 184.242.083,97 zł zrealizowano w kwocie
178.464.579,26 zł, co stanowi 96,86% planu i 78,74% wykonanych wydatków ogółem.
Natomiast wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 48.559.627,62 zł. wykonano w kwocie
48.187.359,90 zł, co stanowi 99,23% planu i 21,26% wykonanych wydatków ogółem.
Różnica między kwotą planowanych dochodów a kwotą planowanych wydatków stanowi deficyt
budżetu w kwocie 16.109.322,52 zł.
Źródłami pokrycia wskazanego deficytu były:
- emisja obligacji w kwocie 7.785.569,75 zł,
- zaciągnięty kredyt w kwocie 6.000.000 zł,
- wolne środki wynikające z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości
2.338.520,77 zł.
Na tym protokół zakończono.

Do wiadomości:
- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
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