
Protokół pokontrolny Nr 13/2021 

Komisji Rewizyjnej 

Rady Miejskiej w Pyzdrach 

 

1. Nazwa i adres kontrolowanego podmiotu: 

Urząd Miejski w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry 

2. Imię i nazwisko kontrolujących: 

 

Robert Nowak - przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Ilona Nowicka - zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 

Krzysztof Paszak - członek 

Marcin Budziszewski - członek 

Barbara Sulkowska - członek 

 

3. Data przeprowadzonej kontroli:  

10 maja 2021 r. 

4. Określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą:  

1. Kontrola wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

5. Imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu: 

Antonina Balicka  Skarbnik 

6. Przebieg i wynik czynności kontrolnych: 

Skarbnik Pani Antonina Balicka przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy 

i Miasta Pyzdry za 2020 rok w tym: 

- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Muzeum Regionalnego w Pyzdrach 

za 2020 rok 

- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Pyzdrach za 2020 rok 

- roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury, Sportu i Promocji 

w Pyzdrach za 2020 rok 

- informację o stanie mienia komunalnego Gminy i Miasta Pyzdry za okres od 01 stycznia 

2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 

Z informacji wynika, że planowane dochody wynosiły 38.191.158,65 zł, a zostały wykonane 

w kwocie 39.511.169,74 zł, co stanowi 103,46 % planowanych dochodów. Natomiast wydatki 

na plan 39 545 970,81 zostały wykonane w wysokości 38 655 585,07 co stanowi 97,75% 

planu. 

W związku z tym, że dochody zostały wykonane w kwocie 39.511.169,74 zł tj. w 103,46% 

zakładanego planu, a wydatki w kwocie 38.655.585,07 zł, tj. w 97,75% na dzień 31 grudnia 



2020 roku nadwyżka budżetowa wyniosła 855.584,67 zł. Na dzień 31.12.2020 r. spłacono 

zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 780.959,60 zł.  

Ogółem na zadania inwestycyjne i pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 

5.719.983,44 zł, natomiast wykonano kwotę 5.474.695,38 zł, co stanowi 95,71 % 

planowanych wydatków majątkowych. Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych i 

majątkowych wynika z faktu, że w 2020 roku odstąpiono od stworzenia miejsca rekreacji 

przy świetlicy wiejskiej w Lisewie i od zakupu wyposażenia placu zabaw w Ratajach.  

Stan zaległości z tytułu podatków na dzień 31.12.2020 r. wynosi 49.822,56 zł w tym: 

- w podatku rolnym od osób fizycznych - 3.622,78 zł, 

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 43.746,52 zł, 

- w podatku leśnym od osób fizycznych - 82,00 zł, 

- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 2.371,26 zł. 

W związku z powstaniem zaległości w okresie od 01.01.2020 roku do dnia 31.12.2020 roku 

wystawiono 418 upomnień na kwotę 79.857,82 zł i wystawiono 119 tytułów wykonawczych 

na kwotę 32.265,50 zł oraz stan wpisu hipoteki wynosi 2.710,00 zł.  

Komisja zapoznała się z bilansem z wykonania budżetu. 

Stan aktywów na koniec 2020 roku wynosił ogółem 3.017.181,76 zł. Na powyższą kwotę 

składają się środki pieniężne w wysokości 2.872.111,48 zł oraz należności i rozliczenia 

w wysokości 145.070,28 zł. 

Po stronie pasywów wyszczególnione zostały: 

- zobowiązania finansowe w wysokości 3.861.366,55 zł 

- zobowiązania wobec budżetów w kwocie 8.045,90 zł  

- wynik wykonania budżetu 855.584,67 zł 

- niewykonane wydatki (niewygasające) 0,00 zł 

- skumulowany wynik budżetu -2.220.339,36 zł 

- rozliczenia międzyokresowe w wysokości 512.524,00 zł. 

Ogółem stan pasywów na koniec roku wyniósł 3.017.181,76 zł. 

 

7. Wnioski i zalecenia pokontrolne 

Komisja Rewizyjna nie wnosi uwag do informacji z wykonania budżetu Gminy i Miasta 

Pyzdry za 2020 rok. 

 

Podpis kierownika kontrolowanego podmiotu:   Podpisy komisji: 

Robert Nowak ………………………. 

Ilona Nowicka ………………………. 

Krzysztof Paszak ……………………… 



 

Antonina Balicka   ………………… 

Skarbnik  

 

 

 

 

Marcin Budziszewski ……………………….. 

Barbara Sulkowska ………………………. 


