KR.0012.9.2020
Protokół nr 41/2020
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim w dniu
28 kwietnia 2020 r. w godz. 16.00 – 17.30
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 2019 rok – analiza dochodów gminy.
W posiedzeniu wzięła udział Pani Małgorzata Piotrowska – Skarbnik Gminy Ożarów Mazowiecki.
Pani Skarbnik omówiła zagadnienie dochodów, wyjaśniając w sposób szczególny odchylenia w
wykonania dochodów. Pani Skarbnik odpowiadała na bieżące pytania i wątpliwości komisji powstałe
przy analizie dochodów gminy.
Budżet Gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2019 uchwalony Uchwałą Nr IV/36/18 z dnia
27 grudnia 2018r. przewidywał realizację:
· dochodów w wysokości 190.341.885,38 zł.
z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 181.021.204,00 zł.
b) dochody majątkowe w wysokości 9.320.681,38 zł.
W ciągu roku wprowadzono modyfikacje do planu finansowego w wyniku których:
· dochody na dzień 31 grudnia 2019 r stanowią wielkość 216.692.389,07 zł.
z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 206.696.779,41 zł.
b) dochody majątkowe w wysokości 9.995.609,66 zł.
Przychody budżetu gminy stanowiące kwotę 26.438.520,77 zł. obejmują:
· emisję obligacji w kwocie 18.100.000,00 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.
Do głównych wpływów budżetu Gminy należały:
1. W ramach dochodów bieżących:
- dochody własne, które pozyskano w kwocie 140.654.302,78 zł. tj. 95,77% planu i stanowiły 66,99%
wykonanych dochodów ogółem.
- dotacje celowe z budżetu państwa wykonano w wysokości 35.705.716,34 zł. tj. 99,64% planu i
stanowiły 17,01% wykonanych dochodów ogółem.
- subwencja ogólna zrealizowana została w kwocie 24.002.906 zł. tj. 100% planu i stanowiła 11,43%
wykonanych dochodów ogółem.
2. W ramach dochodów majątkowych:
- dochody własne które pozyskano w kwocie 9.545.511,42 zł. tj. 95,92% planu i stanowiły 4,55%
wykonanych dochodów ogółem,
- dotacje z budżetu państwa wykonano w wysokości 44.364,83 zł. tj. 100% planu i stanowiły 0,02%
wykonanych dochodów ogółem.
Największe odchylenie wykonania dochodów w stosunku do planu nastąpiło w działach:
600 Transport i łączność – dochody planowane w kwocie 1.148.744,70 zł wykonano na poziomie
1.005.700,49 tj. 87,55%.
700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody planowane w kwocie 2.758.622,22 zł. Wykonano na
poziomie 86,99% tj. w wysokości 2.399.829,94 zł.
750 Administracja publiczna – dochody planowane w kwocie 3.712.019,81 zł. Wykonano na
poziomie 3.014.379,05 zł tj. 81,21%..
Skutki obniżenia stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń oraz decyzji
wydanych przez organ podatkowy wynoszą 10.107.266,47 zł. co stanowi 4,81% wykonanych
dochodów, w tym:
- skutki obniżenia stawek podatków i opłat lokalnych wynoszą 9.938.923,30 zł. co stanowi 4,73%
wykonanych dochodów.
- skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 168.291,17 zł co stanowi 0,08% wykonanych
dochodów.
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa
– 52 zł.
Komisja poprosiła Panią Skarbnik o przygotowanie zestawienia podmiotów posiadających
zaległości w podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2019 r.
Na tym protokół zakończono.
Do wiadomości:
- Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.
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