
Protokół Nr 4/2015 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytej w dniu 8 września 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. Violetta Kolendowicz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach  

9. Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy  

10.  
Temat posiedzenia:  

 

1.  Analiza wydatkowania środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za                       

I półrocze 2015 roku, 

 2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku,  

3. Kontrola z udzielonych ulg, zwolnień z podatków z tytułu nabycia gruntów, inwestycji. 

 

Ad. 1.  Analiza wydatkowania środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

za  I półrocze 2015 roku 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Pani Violetta Kolendowicz szczegółowo omówiła 

analizę wydatkowania środków finansowych GOPS za I półrocze 2015r.  

Analiza stanowi załącznik do protokołu.  

Kierownik GOPS poinformowała, iż największy problem z jakim zmaga się ośrodek to znalezienie 

pracownika socjalnego jako asystenta rodziny.  

Pani Violetta Kolendowicz przedstawiła również sprawę dotyczącą dożywiania dzieci w szkołach. 

Komisja Rewizyjna nie  wniosła uwag do przedstawionej analizy. 

 

Ad. 2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku 

 

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Karolczak odczytała Uchwałę Nr SO-0953/7/Ln/2015 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 września 2015r. w sprawie 

wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Piaski informacji o przebiegu wykonania budżetu 

za I półrocze 2015r.  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Poznaniu jest pozytywna. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

Następnie Skarbnik Gminy omówiła kolejno:  

- wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2015r. 

- wykonanie planu wydatków za I  półrocze 2015r. 

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

innych zadań zleconych ustawami za  I półrocze 2015r. 

- wykonanie wydatków na fundusz sołecki z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do 

realizacji dla poszczególnych sołectw za I półrocze 2015r. 

- wykonanie przychodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2015r. 

- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski za I półrocze 2015 roku związane z 

realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  

- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Piaski za I półrocze 2015r.  

- stan zobowiązań gminy Piaski za I półrocze 2015r.  



- środki na programy finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 

- zmiany w planie wydatków na programu finansowane z udziałem środków Unii Europejskiej 

 - informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2015 roku 

- informację o realizacji przedsięwzięć  

- informacje z wykonania wydatków majątkowych za I półrocze 2015 roku 

- informacje z wykonania planów finansowych instytucji kultury z I półrocze 2015 roku. 

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

za I półrocze 2015 roku.  

 

Ad. 3. Kontrola z udzielonych ulg, zwolnień z podatków z tytułu nabycia gruntów, inwestycji. 

Skarbnik Gminy , Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła wykaz ulg i zwolnień w podatku rolnym i 

podatku od nieruchomości  udzielonych w okresie od 01.01.2015-31.08.2015 

A) od osób fizycznych: 

 ulga z tytułu nabycia gruntów: 

- 7 podatnikom przyznano ulgę z tytułu nabycia gruntu na kwotę 15.664,10 zł 

 ulga inwestycyjna 

- 2 podatnikom przyznano ulgę  inwestycyjną na kwotę 24.863,00 zł 

 umorzenie podatku: 

 umorzenie podatku od nieruchomości:  

- 5 wniosków o umorzenie podatku od nieruchomości na kwotę 1.204,00 zł i odsetki 

w kwocie  44,00  zł 

 umorzenie łącznego zobowiązania podatkowego: 

- 3 wnioski na umorzenie łącznego zobowiązania podatkowego na kwotę 3.934,76 i 

odsetki w kwocie 389,00 zł 

UMORZENIA ŁĄCZNIE: 8 wniosków o umorzenie podatku na kwotę 5.138,76 zł i 

odsetki w kwocie 433, 00 zł 

B) od osób prawnych: 

 ulga z tytułu nabycia gruntu – 0 

 ulga inwestycyjna – 0 

 umorzenie podatku - 0 

 

 

Wolne głosy i wnioski.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała dwie komisje wyjazdowe.  

Pierwsza odbywać się będzie na terenie gminy Piaski, druga zaś to wyjazd do Witaszyczek.  

Wyjazd Rady Gminy do Witaszyczek odbędzie się – 22 września 2015r. o godz. 900 

Objazd terenu gminy – 29 września 2015r. godz. 900 (zbiórka przy kościele)  

 

Radna Maria Wesołek poprosiła o postawienie znaków informujących o numerach posesji (przy 

wjeździe do Szelejewa obok starej bazy). 

Wójt Gminy poprosił Radną aby w tej sprawie udała się do pracownika Urzędu, gdyż prawdopodobnie 

sprawa jest już załatwiona.  

 

Radny Maciej Urbaniak zwrócił uwagę na zapalnie lamp w Grabonogu. Poinformował, że oświetlenie 

uliczne zapala się zbyt późno (ok. 2100) gdy na ulicach jest już ciemno.  

 

Wójt Gminy odpowiedział, że sprawa zostanie sprawdzona i wyjaśniona.  

 

Radny Dariusz Naskręt zapytał o remont dachu budynku przy ul. Szkolnej.  

Wójt Gminy poinformował, że została zlecona dokumentacja przebudowy dachu jak również 

poddasza, środki na realizację inwestycji należy zaplanować w przyszłym budżecie gminy. 

 

Radny Maciej Urbaniak zapytał o remont drogi na Hubach Grabonowskich.  



Wójt Gminy poinformował, że  prace prawdopodobnie rozpoczną się w dniu dzisiejszym. Poruszył 

także temat kanalizacji sanitarnej w Grabonogu.  Oznajmił, iż mieszkańcy Grabonoga, którzy do tej 

pory uchylali się od obowiązku podłączenia  otrzymają pisma nakazujące podłączenie się do 

kanalizacji. Na osoby, które nie wykonają podłączenia zostanie nałożona kara ustawowa.  

 

Radna Maria Wesołek zapytała o budowę hali sportowej w Szelejewie. 

Wójt Gminy szczegółowo omówił sprawy związane z przetargiem oraz budową hali pasywnej.  

 

Radny Dariusz Naskręt zapytał o dotacje na budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę chodnika przy 

ul. Warszawskiej.  

Wójt Gminy poinformował, że w tym roku nie ma programów unijnych na wykonanie kanalizacji. 

WFOŚ w roku 2014 umarzał 40% inwestycji w tym roku jest to 20%. Co do chodnika przy                      

ul. Warszawskiej Pan Wójt wyjaśnił iż został przeprowadzony przetarg, została podpisana umowa.  

 

Radna Beata Tyrakowska poruszyła temat podłączenia wody do  miejscowości Józefowo  przy 

leśniczówce. 

Wójt Gminy poinformował, że na terenie gminy są trzy newralgiczne miejsca gdzie brakuje kolektora 

wodnego. W miejscowości Anteczków kolektor zostanie wykonany w tym roku.  Na pozostałe 

inwestycje należy w budżecie gminy zaplanować środki.  

 

Podpisy komisji: 

 

Maria Wesołek – przewodniczący komisji- …………………………………. 

Helena Sikora – zastępca przewodniczącego - ………………………………. 

Dariusz Naskręt – członek - ………………………………………………….. 

Beata Tyrakowska – członek- ………………………………………………… 

Maciej Urbaniak – członek - …………………………………………………. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.  

Protokółowała: Joanna Polaszyk   

 

 

  

 

 

 
 

 


