KR.0012.10.2019
Protokół nr 11/19
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w

dniu

23 kwietnia 2019 r. w godz. 16.00 – 17.30
Obecni członkowie komisji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

W posiedzeniu komisji uczestniczyła Pani Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy.
Temat: analiza sprawozdań pod kątem absolutorium za 2018 rok – wydatki.
Komisja kontynuowała analizę sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ożarów Mazowiecki
za 2018 rok pod kątem realizacji wydatków. Wszelkie pytania i wątpliwości były na bieżąco
omawiane i wyjaśniane przez Panią Skarbnik.
Budżet Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2018 uchwalony Uchwałą Nr XLVII/493/17
z dnia 21 grudnia 2017r. przewidywał realizację:
wydatków w wysokości 180.607.435,96 zł.
w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 135.841.084,91 zł.
b) wydatki majątkowe w wysokości 44.766.351,05 zł.
W ciągu roku wprowadzono modyfikacje do planu finansowego, w wyniku których
przedstawia się następująco:
wydatki na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowią wielkość 200.855.301,13 zł.
w tym:
a) wydatki bieżące w wysokości 153.904.319,91 zł.
b) wydatki majątkowe w wysokości 46.950.981,22 zł.
Realizacja budżetu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia się następująco:
wydatki ogółem wykonano w kwocie 196.971.195,74 zł. tj. w 98,07% w stosunku do planu, z
tego:

a) wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 150.177.175,01 zł,
b) wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 46.794.020,73 zł.
Różnica między kwotą zrealizowanych dochodów, a kwotą faktycznie wykonanych wydatków
stanowi deficyt budżetu w wysokości 16.327.451,80 zł.
Zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. stanowią kwotę 75.693.639,31 zł. co stanowi 41,55%
planowanych dochodów gminy i 41,90% wykonanych dochodów gminy.
Łączna spłata zobowiązań na dzień 31 grudnia 2018 wyniosła 8.945.899,28 zł. co stanowi 4,95%
wykonanych dochodów gminy.

Na tym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.
Członkowie Komisji Rewizyjnej:
1. Antosiewicz Adrian ……………………………………………………..
2. Dominiak Maria …………………………………………………………
3. Jaworska Dorota ………………………………………………………..
4. Kędzierski Janusz ……………………………………………………….
5. Kowalski Sławomir ……………………………………………………..
6. Rosłon Jacek …………………………………………………………….
7. Rutkowska Małgorzata ………………………………………………….
8. Sowidzki Marcin ………………………………………………………..
9. Szelenbaum Zbigniew …………………………………………………..
Do wiadomości:
- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego
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