OPINIA
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY BOĆKI
o wykonaniu budżetu gminy za 2014 rok
Komisja Rewizyjna w dniu 27 kwietnia 2015 roku szczegółowo przeanalizowała
sprawozdanie Wójta Gminy Boćki z wykonania budżetu gminy za rok 2014, przedstawione
Zarządzeniem Nr 5/15 z dnia 5 marca 2015 roku wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego przedstawione Zarządzeniem
Nr 12/15 z dnia 20 kwietnia 2015 roku, wykonanie planu finansowego samorządowych
instytucji kultury oraz zapoznała się z opinią Regionalnej

Izby Obrachunkowej w

Białymstoku.
Uchwalony przez Radę Gminy budżet na rok 2014, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku,
przewidywał wykonanie dochodów w kwocie 17.136.449,00 zł. Dochody budżetowe będące
źródłem

finansowania

wydatków

zostały

wykonane

w

101,01%,

gdyż

wykonano

17.309.881,55 zł. Dochody bieżące na plan 14.237.962,00 zł wykonano w kwocie
14.537.819,26 zł, zaś dochody majątkowe na plan 2.898.487,00 zł., wykonano w kwocie
2.772.062,29 zł. Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 76,03%. Na plan 20.661.708,00
zł, wydatkowano 15.708.541,29 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 89,13 % gdyż na
plan 13.665.207,00 zł, wydatkowano 12.180.718,37 zł , natomiast wydatki majątkowe
wykonano w 50,42% gdyż na plan 6.996.501,00 zł, wydatkowano kwotę 3.527.822,92 zł.
Realizacja zadań majątkowych przebiegała w sposób prawidłowy. Na zaplanowanych
trzynaści zadań inwestycyjnych, wykonano jedenaście.
W ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego jako wydatek majątkowy,
przekazano dotację w kwocie 762.981,04 zł powiatowi bielskiemu. W ramach zadań
własnych wydatkowano kwotę 2.764.841,88 zł, w tym na programy finansowane z udziałem
środków Unii Europejskiej wydatkowano 1.324.273,35 zł. Są to wydatki na:
1. programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej:
a)

Projekt pn. „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie”,

zamknięto kwotą 232.868,06 zł, w tym środki PROW to kwota 99.457,20 zł. Remontem
objęto wszystkie elementy za wyjątkiem dachu. Wzmocniono strop, ułożono posadzki z
płytek gres i terrakoty, wstawiono drzwi zewnętrzne aluminiowe, zamontowano armaturę
sanitarną w łazience i kuchni, wykonano rurociągi i instalacje centralnego ogrzewania z
grzejnikami i kotłem, wykonano instalację wodociągową i kanalizacyjną z armaturą, ułożono
nową instalację elektryczną z osprzętem, ściany zewnętrzne ocieplono wełną mineralną i
oszalowano deską, wykonano nową konstrukcję ganka ze schodami które obłożono płytami
gres, fundament ocieplono styropianem na który położono tynk żywiczy.

b) Projekt pn. „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki” zamknięto
kwotą 177.651,97 zł. w tym środki PROW to kwota 58.469,00 zł. Został wykonany remont
wszystkich pomieszczeń na piętrze budynku i w części pomieszczeń parteru ( należące do
świetlicy). Ułożono posadzki z płytek gres, ściany i sufity szpachlowane gipsem i
pomalowane, na części ścian w łazienkach ułożono glazurę, wstawiono okna, wstawiono
drzwi zewnętrzne z aluminium, zamontowano armaturę sanitarną, zamontowano rurociągi i
grzejniki do centralnego ogrzewania, przewody wodociągowe i kanalizacyjne z armaturą,
ułożono nową instalację elektryczną wraz z osprzętem. Zakupiono wyposażenie do
pomieszczenia kuchni i zaplecza kuchennego.
c) Projekt pn. „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Nurzec” zamknięto
kwotą 142.914,93 zł. w tym środki PROW to kwota 57.132,88 zł. Remontowi poddano
elementy zewnętrzne budynku. Fundament ocieplono styropianem na który położono tynk
żywiczy oraz ułożono opaskę z polbruku wokół budynku, ułożono płytki gres na tarasie i
schodach zewnętrznych, wymieniono drzwi zewnętrzne na aluminiowe, wymieniono stolarkę
okienną, przemurowano komin, zamontowano kominek, ściany zewnętrzne ocieplono
styropianem i otynkowano, wykonano nową konstrukcję z profili stalowych zadaszenia tarasu
i pokryto go blachą dachówkopodobną, wymieniono pokrycie dachowe z eternitu na blachę
dachówkopodobną.
d) Projekt pn. „Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaczki”
zamknięto kwotą 149.923,45 zł. w tym środki PROW to kwota 75.000,00 zł. Został wykonany
remont pomieszczeń na piętrze budynku i jednego na parterze oraz poddano remontowi
część innych elementów budynku na parterze. Podłogę na dużej sali pomalowano, w
pomieszczeniach zaplecza kuchennego na posadzkach ułożono gres, ściany szpachlowano
gipsem i pomalowano, na lamperiach ułożono tynk żywiczy, schody wewnętrzne ułożono
gresem, na parterze wyłożono posadzkę z płytek gres, wymieniono drzwi zewnętrzne i do
pomieszczeń, wstawiono okna i parapety, wymieniono pokrycie z eternitu na blachę z
pozostałymi elementami, przemurowano komin ponad pokryciem dachowym z cegły
klinkierowej. Zakupiono wyposażenie do pomieszczenia kuchni i sali głównej.
e) Projekt pn. „Boćki - Gmina pozytywnej energii. Wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii poprzez montaż kolektorów słonecznych” jest projektem realizowanych w roku 2014 i
2015. W roku 2014 wydatki wystąpiły w kwocie 548.126,00 zł. Środki z budżetu Unii
Europejskiej to kwota 404.451,66,00 zł. Zamontowano 70 instalacji solarnych na 68
prywatnych budynkach mieszkalnych i 2 budynkach użyteczności publicznej. Pozostały
zakres będzie realizowany w roku 2015.
f) Projekt pn. Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego część II, administracja samorządowa” został zrealizowany za kwotę 72.788,94 zł. Środki z
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b) „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1706B od drogi krajowej Nr 19 - Piotrowo Trojany” w
kwocie 652.019,47 zł.
c) „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1692B Hawryłki - Starowieś” w kwocie 67.461,57 zł.
W 2014 roku ze środków budżetu spłacono raty kapitałowe zaciągniętych kredytów
długoterminowych w kwocie 647.000,00 zł.
Stan zadłużenia gminy na koniec 2014 roku wyniósł 5.623.059,08 zł, w tym pożyczka na
wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej w kwocie 215.059,08 zł.
Wypracowano wolne środki w kwocie 2.743.102,12 zł.
Komisja widzi bardzo duże zaangażowanie Pana Wójta w pozyskaniu środków na
realizację zadań inwestycyjnych. Gmina ze środków własnych nie byłaby w stanie
zrealizować inwestycji w tak dużym zakresie. Wykonanie budżetu przebiegało w sposób
prawidłowy zgodnie z ustaleniami Rady Gminy. Podstawowe zadania gospodarcze i
finansowe realizowano zgodnie z planem.
Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu gminy za
2014 rok.

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI REWIZYJNEJ
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