
Protokół Nr 3/2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

odbytej w dniu 4 maja 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. Andrzej Konieczny– Sekretarz Gminy 

9. Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy  

Temat posiedzenia:  

1.  Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2014 

 2. Analiza ściągalności podatkowych za rok 2014,  

3. Wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu za rok 

2014. 

 

Ad. 1 Analiza wykonania budżetu gminy za rok 2014 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła  szczegółowe sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy Piaski  za rok 2014. Omówiła: 

- wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaski za rok 2014 

- wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski za 2014r. 

- wykonanie dotacji celowych budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami,  

-wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych ustawami, 

- plan i wykonanie funduszu sołeckiego w 2014r. 

- wykonanie przychodów budżetu Gminy Piaski za 2014r. 

- wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2014 rok związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  

- wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za rok 2014, 

- stan zobowiązań Gminy Piaski na dzień 31.12.2014r. 

- zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unijnych 



- wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za rok 2014,  

- stopień realizacji programów wieloletnich na lata 2014 – 2017, 

- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Piaski za rok 2014  

- sprawozdania finansowe za 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach oraz Gminnego 

Ośrodka Kultury w piaskach.  

Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie. 

Pani Skarbnik zapoznała Komisję z uchwałą Nr SO-0954/28/10/Ln/2015 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia 

opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2014r.  

Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu.  

Komisja Rewizyjna nie  wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu gminy 

Piaski za rok 2014. 

 

Ad. 2. Analiza ściągalności podatkowych za rok 2014 

Skarbnik Gminy poinformowała, że zaległości podatkowe od osób fizycznych i osób prawnych na 

dzień 31. 12. 2014r. to 356 315,07 zł. 

W tym:  

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,  

- podatek od nieruchomości ( osoby fizyczne i prawne) 

- podatek rolny (osoby fizyczne i osoby prawne) 

- podatek od środków transportowych ( osoby fizyczne i prawne) 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 

W związku z powyższymi zaległościami podjęto następujące czynności : wysłano 577 upomnień, 105 

tytułów wykonawczych.  

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu zaległości w podatkach stwierdziła, że upomnienia oraz 

tytuły wykonawcze są wystawiane na bieżąco.  

 

Ad. 3. Wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2014. 

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Piaski za rok 2014.  

Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy Piaski. 

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Piaski za rok 2014 wszyscy członkowie Komisji 

Rewizyjnej głosowali jednogłośnie.  

Następnie Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek do Przewodniczącej Rady Gminy o udzielenie 

absolutorium dla Wójta Gminy za 2014 rok, który stanowi załącznik do protokołu.  

 



Wolne glosy i wnioski. 

 

Wójt Gminy, Pan Wiesław Glapka poruszył temat zbiórki odpadów komunalnych. Poinformował,              

że prawdopodobnie od przyszłego roku ceny za odpady komunalne będą wyższe. Podczas spotkania     

w Jarocinie podjęto dyskusję aby Porozumienie zamienić w Związek dlatego, że Związek ustala 

jednakową cenę za odpady komunalne dla wszystkich gmin.  Zwrócił uwagę na nierzetelność firm 

odbierających odpady komunalne.     

Radny Dariusz Naskręt poprosił o posprzątanie śmieci w rowach przy trasie biegu Bojanowskiego. 

Radna Beata Tyrakowska poruszyła temat szamba w Szelejewie Drugim. Poinformowała, że                  

szambo, które znajduje się przy prywatnej posesji jest wciąż jest zapełnione, nawet po opróżnieniu, po 

4 godzinach już jest zapełnione i się przelewa.  Właścicielka sklepu, przy której mieszczą                      

się studzienki kilka razy pisała pisma w tej sprawie.  

Wójt Gminy poinformował, że wszyscy mieszkańcy, w miejscowościach w których nie ma kanalizacji  

powinni mieć szamba bezodpływowe. Prawdopodobnie jest tak, iż wszyscy mieszkańcy tego budynku 

podłączeni są pod jedno szambo. Należało by opróżnić szambo i zamurować wszystkie wloty i wtedy 

mieszkańcy pozostałych domów będą musieli pobudować sobie oddzielne szamba bezodpływowe.    

Radna Helena Sikora poinformowała, że przy ul. Chrobrego energetyka postawiła słup przy, którym 

nasypano stertę gliny. Zapytała czy jest możliwość sprzątnięcia gdyż podczas opadów deszczu glina 

będzie spadać na drogę.  

Wójt odpowiedział, że należy to pozostawić bo ziemia będzie upadać, w chwili obecnej należy 

obserwować co się będzie działo.  

Radna Helena Sikora zapytała o budowę drogi na Strefę Gospodarczą.  

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, informując, że Gmina otrzymała  decyzję   Wojewody 

Wielkopolskiego dotyczącą nieodpłatnego przekazania z mocy prawa części działki należącej                    

do Nadleśnictwa Piaski będącą drogą gminną. Pan Wójt zaproponował by ze względu na bardzo 

napięty budżet w tym  roku inwestycję tę przełożyć na przyszły rok, a w tym toku opracować 

dokumentację..  

Radny Dariusz Naskręt zapytał jak wygląda sytuacja z inwestorami na strefie.  

Wójt Gminy Piaski, poinformował że w chwili obecnej nie ma dużego zainteresowania, z powodu 

braku mediów. Firma transportowa z okolic Dolska jest zainteresowana kupnem gruntu. Jednak nie 

wygenerują dużo miejsc pracy,  za to Gmina zyska duży podatek od środków transportowych. Jest to 

dość trudny temat. ENEA w Lesznie zapewniła, że nie będzie problemu z podłączeniem prądu dla 

ewentualnych inwestorów. Na dzień dzisiejszy mamy opracowane mapy geodezyjne i w związku z 

tym możemy zlecić wykonanie dokumentacji na doprowadzenie poprzez strefę gospodarczą kolektora 

wodnego z hydroforni w Podrzeczu do Piasków. Kolektor ten zasili również strefę gospodarczą w 

wodę.  

 



Radny Dariusz Naskręt zapytał o możliwość kupna gruntu na strefie gospodarczej.  

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, informując, że gruntami zainteresowany jest SIMET.  

Ze sprzedażą gruntu jest trudno. Są właściciele, którzy chcą sprzedać ziemię, jednak w jest problem 

gdy do aktu dopisana jest starsza osoba, która ziemi nie sprzeda, bądź chcą sprzedać za bardzo wysoką 

kwotę.  

Następnie poruszono sprawę postawienia nowych lamp przy drogach gminnych.  

Pan Wójt poinformował, że lampy na bieżąco są montowane na istniejących słupach praz , stawiane 

nowe na nowych słupach. Dodał, że należy złożyć wniosek do Urzędu ze wskazaniem  dokładnego 

miejsca postawienia nowej lamp ale lampy będą zakładane sukcesywnie po spłaceniu przez Gminę 

kolejnego etapu wymiany..  

Radny Dariusz Naskręt zapytał o budowę chodnika przy ul. Warszawskiej. 

Wójt Gminy poinformował, że będzie wykonany w tym roku, z tym że na najbliższej sesji będziemy 

musieli dokonać przesunięć w budżecie, bo środki, które są zaplanowane nie wystarcza na położenie 

tego chodnika. . W chwili obecnej trwają budowy dróg na Osiedlu Drzęczewo, inwestycję wykonuje 

firma BRUK POL. 

 

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że na ul. Poznańskiej na wysokości piekarni zapadły się 4-5 

kostek.  

 

Radny Maciej Urbaniak poinformował, że w Grabonogu przy posesji Państwa Górskich jest dziura 

zabezpieczona taśmą.    

     

Na tym protokół 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 4 maja 2015r.  

 


