
Protokół Nr 6/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej 

w dniu 10.02.2016r. w Urzędzie Gminy Piaski. 

 

Obecni na posiedzeniu: 

1. Maria Wesołek - przewodnicząca komisji 

2. Beata Tyrakowska – członek komisji 

3. Maciej Urbaniak – członek komisji 

4. Dariusz Naskręt – członek komisji 

5. Irena Różalska  - Przewodnicząca Rady Gminy Piaski 

 

Pani Helena Sikora – zastępca przewodniczącej komisji – nieobecna  

 

Celem spotkania było omówienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na  rok 2016. 

Przewodnicząca komisji Maria Wesołek powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie i 

przedstawiła poniżej podany 

 

plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok 

 

I kwartał 

 Wykorzystanie środków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015 roku. 

  

II kwartał 

  Wykonanie budżetu gminy za rok 2015 

 Analiza podziału środków z ustawy o pożytku publicznym  

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

rok 2015 

 

III kwartał 

 Analiza wykorzystania środków z Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016  

 Analiza wykonania budżetu za 1 półrocze 2016 roku 

 Analiza wydatkowania środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za 

rok 2015. 

 Informacja na temat realizacji programu rządowego 500+. 

 



 

IV kwartał 

 Stan wykonania zadań inwestycyjnych za 3 kwartał 2016 

 Kontrola opłat za rozmowy telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w UG i jednostkach 

podległych za 3 kwartały 2016 

 Koszty utrzymania Biura Obsługi Szkół za rok 2015. 

 

Po wspólnym przeanalizowaniu poszczególnych tematów kontroli przedstawionych w planie pracy, 

członkowie komisji jednogłośnie zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2016. 

 

Pierwsza kontrola została zaplanowana na 3 marca 2016rok i poproszono Panią Skarbnik  Elżbietę 

Karolczak o przygotowanie dokumentów do kontroli dotyczących przeprowadzenia pierwszego 

punktu kontroli. 

 

Na tym posiedzenie komisji zakończona 

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej 

 

Maria Wesołek - przewodnicząca komisji -   _______________________________ 

Beata Tyrakowska – członek komisji -    _______________________________ 

Maciej Urbaniak – członek komisji -    _______________________________ 

Dariusz Naskręt – członek komisji -    _______________________________ 

 

  

Piaski dnia 10.02.2015 

 


