
Protokół Nr 2/2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

odbytej w dniu 19.03.2015 r  

w Urzędzie Gminy Piaski. 

 

Obecni na posiedzeniu: 

1. Maria Wesołek - przewodnicząca komisji 

2. Helena Sikora – zastępca przewodniczącej komisji 

3. Beata Tyrakowska – członek komisji 

4. Maciej Urbaniak – członek komisji 

5. Dariusz Naskręt – członek komisji 

6. Irena Różalska Przewodnicząca Rady Gminy Piaski 

7. Wiesław Glapka – Wójt Gminy Piaski 

8. Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy Piaski 

9. Maria Juszczak – Kierownik GBP w Piaskach 

10. Jan Nawrot – Dyrektor GOK Piaski 

 

Temat posiedzenia: Analiza udzielonych dotacji dla klubów sportowych działających na terenie 

Gminy Piaski oraz wydatkowanie środków finansowych w roku 2014 w ramach dotacji                        

z budżetu gminy przez samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę . 

 

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach, Pani Maria Juszczak   szczegółowo omówiła 

sprawozdanie finansowe za rok 2014 Gminnej Biblioteki Publicznej  w Piaskach.  

Zapoznała Komisję z: 

1) przychodami - dotacje  dla samorządowej instytucji kultury , dotacje Ministra Kultury                    

i Dziedzictwa Narodowego – plan przychodów to 196 235,00 zł a wykonanie to 196 229,07zł 

2) kosztami - wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia,  zakup książek, zakup 

energii elektrycznej, zakup usług – gdzie plan to 196 235,00zł a wykonanie to 196 046,70 zł. 

Poinformowała również o odpisach na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz opłatach 

związanych z podatkiem od nieruchomości.  

Pani Maria Juszczak oznajmiała, że Gminna Bibliotek Publiczna w Piaskach na dzień 31.12.2014r. 

ma: 

- stan zobowiązań – 0,00 zł 

- w tym zobowiązań wymagalnych 0 zł 

- stan należności – 0 

- w tym stan należności wymagalnych – 0. 

 Komisja Rewizyjna  uzyskała  odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania w tym temacie                     



i stwierdziła, że koszty utrzymania biblioteki  są prawidłowe.  

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach za 2014 rok stanowi załącznik                    

do protokołu.  

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach, Pan Jan Nawrot  przedstawił sprawozdanie 

finansowe za rok 2014 GOK w Piaskach.  

Zapoznał komisję z:  

1) przychodami – dotacje  dla samorządowej instytucji kultury, wpływy z usług, darowizny, opłaty – 

plan przychodów to 620 428,00 zł a jego wykonanie to 620 427,00zł 

2) koszty – wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów i wyposażenia, materiałami związanymi              

z działalnością kultury (tj. materiały WOŚP, Koła Emerytów i rencistów, Ferie Zimowe, Turnieje 

Eko Festyny , Bieg Bojanowskiego, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, rajd rowerowy, konkurs 

fotograficzny, niedziele na rynku). Wymienił koszty opału, zakupu energii elektrycznej, zakup 

usług (tj. zdrowotnych, remontowych oraz pozostałych). Plan kosztów to 620 428,00zł                     

a jego wykonanie to 619 919,80zł.  

  Pan Jan Nawrot oświadczył, że  Gminny Ośrodek Kultury w Piaskach na dzień 31.12.2014r.                  

ma: 

- stan zobowiązań – 0,00 zł 

- w tym zobowiązań wymagalnych 0 zł 

- stan należności – 0 

- w tym stan należności wymagalnych – 0. 

Komisja Rewizyjna  uzyskała  odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania w tym temacie                        

i stwierdziła, że koszty utrzymania GOK-u są prawidłowe. 

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach  za 2014 rok stanowi załącznik                   

do protokołu.  

Pan Jan Nawrot zapoznał komisję z organizowaniem koncertu gwiazdy.  

 

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła analizę udzielonych dotacji dla klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Piaski za rok 2014. Poinformowała że w roku minionym 

zostało udzielonych dotacji na działalność sportową 6 organizacjom pozarządowym na łączną kwotę 

107 000,00 zł  

1) Uczniowski Klub Sportowy „SATURN” otrzymał dotacje w wysokości  8 000,00zł na 

realizację zadania „Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i 

młodzieży w ciągu całego roku” 

Dotacja została przeznaczona zgodnie z ofertą  i sporządzonym sprawozdaniem  

udział środków własnych, środków z innych źródeł wraz z wkładem osobowym  

wyniósł – 2  424,64zł 



2) Ludowy Klub Sportowy „KORONA PIASKI” otrzymał dotację w wysokości  46 000,00zł na 

realizację zadania „Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki 

nożnej dla mieszkańców Piasków i okolicznych wsi” 

Dotacja została przeznaczona zgodnie z ofertą  i sporządzonym sprawozdaniem  

udział środków własnych wraz z wkładem osobowym wyniósł 19 684,54zł 

3) LZS Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum 

Nr3 w Bodzewie otrzymał dotację w wysokości  13 000zł na realizację zadania „Prowadzenie 

szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu tenisa stołowego dla mieszkańców 

Bodzewa i okolic” 

Dotacja została przeznaczona zgodnie z ofertą i sporządzonym sprawozdaniem 

udział środków własnych ,środków z innych źródeł wraz z wkładem osobowym  

wyniósł -  5 471,28zł 

4) Ludowy Klub Sportowy „Wielkopolanka” Szelejewo otrzymał dotację w wysokości 

29 000zł na realizację zadania „Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz                

z zakresu piłki nożnej dla mieszkańców Szelejewa i okolicznych wsi” 

Dotacja została przeznaczona zgodnie z ofertą i sporządzonym sprawozdaniem 

udział środków własnych, środków z innych źródeł  wraz z wkładem osobowym               

wyniósł  -11 198,61zł 

5) Stowarzyszenie „Dziecko” otrzymało dotację w wysokości 1 000zł na realizację zadania 

„Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu 

całego roku w Zespole Szkół w Bodzewie” 

udział środków własnych, środków z innych źródeł wraz z wkładem osobowym      

 wyniósł – 450zł 

6)  Uczniowski Ludowy Klub sportowy „Grabonóg” otrzymał dotację w wysokości  - 10 000zł 

Dotacja została przeznaczona zgodnie z ofertą i sporządzonym sprawozdaniem 

udział środków własnych, środków z innych źródeł  wraz z wkładem osobowym  

wyniósł  - 10 467,21zł 

Komisja rewizyjna podczas omawiania dotacji dla klubów podjęła dyskusję na temat klubu 

uczniowskiego w Piaskach. 

Radny Dariusz Naskręt zapytał o możliwość sprawdzenia czy zajęcia sportowe odbywają się zgodnie z 

wskazanymi w rozliczeniu godzinami. 

Wójt Gminy odpowiedział, że do tej pory nie było sygnałów aby pracownicy którzy prowadzą zajęcia 

wpisywali ilość godzin nie zgodnych z wykonaniem. Jeżeli dostaniemy informację, że dzieje się coś 

niezgodnego wtedy należy przeprowadzić kontrolę. Pan Wójt dodał, że w chwili obecnej wszystkie 

sprawozdania są zgodne i nie ma podstaw aby kontrolę przeprowadzić.  

Następnie omówiono sprawy Klubu sportowego Korona.  

Radny Dariusz Naskręt zapytał o pracownika na boisku sportowym w Piaskach.  



Wójt Gminy, Pan Wiesław Glapka poinformował, że odbył spotkanie z prezesem klubu Korona, 

Panem Grzegorzem Ludwiczakiem oraz z prezesem ZUK w Piaskach w/w sprawie. Na spotkaniu 

uzgodniono, iż oddelegowany pracownik ZUK będzie pracował 40 godz. tygodniowo oraz iż będzie to  

5 dniowy tydzień pracy. 

 

W wolnych głosach i wnioskach poruszono temat zadymiania środowiska, a także automatów do gier.   

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej 

 

Maria Wesołek - przewodnicząca komisji -   _______________________________ 

Helena Sikora – zastępca przewodniczącej komisji - _______________________________ 

Beata Tyrakowska – członek komisji -    _______________________________ 

Maciej Urbaniak – członek komisji -    _______________________________ 

Dariusz Naskręt – członek komisji -    _______________________________ 

 

 Protokółowała: Joanna Polaszyk 

Piaski dnia 19 marca 2015r.  


