
RADA GMINY        Piaski, dnia 25 marca 2010 r. 
PIASKI 

KOMISJA REWIZYJNA 
 
 
 
          
         Przewodnicząca 
 
         RADY GMINY PIASKI 
 
         w miejscu 
 
 
 

Na podstawie art.18a ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
/ tj. z 2001 r. Dz. U. nr 142 poz. 159/ ze zmianami KOMISJA REWIZYJNA RADY GMINY PIASKI 
zwraca się z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy Piaski za 2009 rok. 
 
 
Komisja Rewizyjna w składzie: 
 
1. Radwan Franciszek   - przewodniczący komisji 
2. Majchrzak Jan    - zastępca przewodniczącego 
3. Radoła Roman   - członek komisji 
4. Sikora Helena   - członek komisji 
5. Matuszewski Piotr     - członek komisji 
 
na posiedzeniu w dniu 25 marca  2010 r. zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy 
za 2009 r. 
 
Uchwalony przez Radę Gminy Piaski budżet na rok 2009 uchwałą nr XXVIII/180/08 z dnia 16 
grudnia 2008 r. po uwzględnieniu dokonanych zmian w ciągu roku wynosił: 
 
1. DOCHODY  21 943 789,00 
 
2. WYDATKI  24 494 789,00 
 
Ad. 1 
 
Dochody budżetowe planowano w wysokości 21 943 789,00zł a zrealizowano w wysokości  
21 965 734,94 co stanowi 100,10% 
 
W skład dochodów wchodzą:  
- dochody bieżące   - 21 583 155,54 
- dochody majątkowe  -      382 579,40 
 
Dotacje celowe i porozumienia na zadania zlecone: 
 
- rolnictwo i łowiectwo         432 520,48 
- na pomoc społeczną      3 247 790,40 
 
- urzędy naczelne organów władzy państwowej, 
    kontroli i ochrony prawa             15 768,00 
- urzędy wojewódzkie administracji                 67 000,00 
 



- drogi powiatowe            6 200,00 
  
- na oświatę i wychowanie         54 124,85 
 
- na pomoc materialną dla uczniów         172 979,29 
 
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej        57 540,00 
 
- pomoc finansowa ze Starostwa Powiatowego na zapomogi    8 900,00 
 
- wpływy z tytułu  pomocy finansowej udzielonej 

 między jedn.sam.teryt. na pokrycie kosztów  
 likwidacji szkód w infrastrukturze 
drogowej                                                     83 000,00 

 
Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycji gminy: 
 
- środki  z Urzędu Marszałkowskiego – na wykonanie  
       drogi Grabonóg Huby – Taniecznica                                100 000,00            
 
 
 
Subwencje: 
 
- oświatowa          6  853 727,00 
 
- część wyrównawcza subwencji ogólnej      2 337 097,00 
 
- rekompensata z utraconych dochodów w podatkach 
  lokalnych / za zakłady pracy chronionej/        148 090,00 
 
 
Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu zaległości w podatkach: rolnym, od nieruchomości, od 
środków transportowych, karty podatkowej, w dochodach za wodę, czynsze stwierdziła, że 
upomnienia oraz tytuły wykonawcze są wystawiane na bieżąco. 
 
 
Ad. 2 
 
Wydatki budżetowe planowano na kwotę 24 494 789,00 a zrealizowano w wysokości  
22 576 508,32 co stanowi  92,17%  
 
 
W tym: 
 
- wydatki inwestycyjne, majątkowe  -  wykonanie 2 805 288,27 co stanowi 12,43% 
- wydatki bieżące       -  wykonanie 19 771 220,05 co stanowi 87,57% 
 
 
W wydatkach wykonanie przebiegło następująco: 
 
W dziale 
 
 
 1 Rolnictwo i łowiectwo          1 306 798,08 



 
2 Leśnictwo           4 750,00 

 
3 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię   

     elektryczną, gaz i wodę         704 802,42  
 
 4 Transport i łączność        953 030,19 
 
 5 Gospodarka mieszkaniowa        112 243,68 
  
 6 Działalność usługowa          91 622,11 
 
 7 Administracja publiczna      2 300 009,79 
 
 8 Urzędy naczelnych organów władzy, 
    kontroli i sądownictwa           15 768,00 
 
 9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.     217 088,53 
 

10 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych 
                 i wydatki związane z ich poborem        36 365,23 
             
            11 Różne rozliczenia                                                                  20 000,00 
 
 12 Oświata i wychowanie     9 515 932,92 
 
 13 Ochrona zdrowia            75 120,94 
 
 14 Pomoc społeczna      3 764 437,65 
 
 15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     309 219,50 
 
 16 Edukacyjna opieka wychowawcza       211 524,17 
 
 17 Gospodarka komunalna     2 061 848,34 
 
 18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      675 223,94 
 
 19 Kultura fizyczna i sport        200 722,83 
 
  
Plan dochodów i wydatków w pełni odzwierciedla zmiany wprowadzone w ciągu  roku budżetowego 
przez Radę Gminy zgodnie z potrzebami prawidłowej gospodarki finansowej i inwestycyjnej. 
 
Inwestycje były realizowane zgodnie z zamierzeniami przyjętymi przez Radę Gminy na 2009 rok oraz 
zgodnie z wymogami przewidzianymi w ustawie o zamówieniach publicznych i wieloletnim planem 
inwestycyjnym. 
 
Komisja rewizyjna nie stwierdziła w żadnym z działów klasyfikacji budżetowej przekroczenia 
rocznego planu wydatków. 
 
   
 
Zadłużenie na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosi 0. 
 



Gmina nie ma zobowiązań wymagalnych. 
 
Rezerwę ogólną przeznaczono na wydatki bieżące w dziale- wytwarzanie i zaopatrzenie w energię 
elektryczną, gaz i wodę . 
 
Rezerwę celową na realizację zadań bieżących w oświacie rozdysponowano na zakup energii,usług 
 i na wynagrodzenia. 
 
Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe rozdysponowano  na zakup materiałów  i wyposażenia. 
 
Sposób rozdysponowania rezerwy budżetowej nie budzi zastrzeżeń i mieści się w ramach 
upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. 
 
 
Realizacja uchwał Rady Gminy przez Wójta Gminy za rok 2009 była szczegółowo analizowana na 
posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu  25 marca  2010 roku i nie budzi zastrzeżeń. 
 
W ciągu roku budżetowego w zakresie wykonania planowanych w budżecie zadań i realizacji 
dochodów Komisja Rewizyjna odbyła również następujące posiedzenia: 
 
- w dniu 13 marca 2009 r. – w sprawie kontroli kosztów eksploatacji energii i gazu w jednostkach 

podległych  U G.  
      Komisja nie wniosła uwag. 
 
- w dniu 18 maja 2009 r. – kontrola kosztów  na wyjazdy służbowe w  Zespołach Szkół oraz 

ustalenia norm  przydziału środków ochronnych, maksymalnych cen odzieży i obuwia roboczego i  
      rozliczania zakupów. 

Komisja nie wniosła  zastrzeżeń. 
 

- w dniu 09 lipca 2009 r. – kontrola wydatków na sprzęt  techniczny będący własnością UG .  
      Komisja nie wniosła uwag. 
 
- w dniu 20 lipca 2009 r. –  koszty utrzymania Gminnej  Biblioteki Publicznej i filii.  
      Komisja nie wniosła uwag. 
  
- w dniu 29  września  2009 r. – kontrola wykonania budżetu Gminy za  I półrocze 2009r. 
      Komisja nie wniosła zastrzeżeń. 
 
-    w dniu 18 listopada 2009r.- kontrola zamówień publicznych od stycznia –listopada 2009r. 
      Komisja nie wniosła uwag. 
 
-    w dniu 16 grudnia 2009r.- kontrola dochodów za wynajem hali sportowej  w  Zespole Szkół w                         
     Piaskach . 
      Komisja nie wniosła  zastrzeżeń. 
 
Ponadto Komisja Rewizyjna stwierdziła przestrzeganie zasad gospodarki finansowej na podstawie 
wnikliwej analizy budżetu Gminy Piaski za rok 2009 również według sprawozdań Rb 27S, Rb 28S,  
Rb 33, Rb – NDS, RbZ, RbN. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Piaski wyraża pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy 
Piaski i wnosi o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Piaski za miniony rok 2009. 
 
Członkowie komisji Rewizyjnej: 
 
1. Radwan Franciszek    .................................................  
  
2. Majchrzak Jan     ................................................. 
 
3. Radoła Roman    ................................................. 
 
4. Sikora Helena     ................................................. 
 
5. Matuszewski Piotr     ................................................. 
 


