
Protokół Nr 7/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej 

w dniu 03.03.2016r. 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 

8. Andrzej Konieczny – Sekretarz Gminy 

9. Violetta Kolendowicz – Kierownik GOPS w Piaskach  

 

Temat posiedzenia:  

Wykorzystanie środków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i in-

nych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2015r.  

 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z wykonania wy-

datków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami za 2015r. min. 

- rolnictwo i łowiectwo     zlecone 533561,29zł   wykonanie 533561, 29zł 

- administracja publiczna   zlecone 73527,00zł  wykonanie 73527,00 zł 

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

     zlecone  67377,00zł    wykonanie  67077,00 zł 

w tym:  

 urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 

zlecone 1452,00zł   wykonanie  1452,00 zł 

  Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

 zlecone 30 388,00 zł    wykonanie 30 388,00 zł 

  Wybory do Sejmu i Senatu  zlecone 19495,00 zł  wykonanie 19335,00 zł 

 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  

zlecone  16042,00 zł   wykonanie 15902,00 zł  

- Oświata i wychowanie   zlecone  62926,76 zł   wykonanie  62898,72 zł  

W tym : 

 Szkoły Podstawowe   zlecone 34727,50 zł   wykonanie 34701,54 zł 



 Gimnazja    zlecone 28199,26 zł   wykonanie 28197,18 zł 

- pomoc społeczna   zlecone  2853 037,00 zł  wykonanie 2607 865,59 zł  

W tym:  

 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

zlecone 2 817 795,00 zł  wykonanie 2 583 852,60 zł   

 Składki na ubezpieczeni9e zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ro-

dzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  

zlecone 30 000,00 zł  wykonanie 20 588,40 zł 

 Dodatki mieszkaniowe   zlecone 1 500,00 zł  wykonanie  1 122,59 zł 

 Ośrodki Pomocy Społecznej  zlecone 1 500,00 zł  wykonanie 1 500,00 zł 

 Pozostała działalność                zlecone 2 242,00 zł  wykonanie 802,00 zł 

Razem  wykonania wydatków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rzą-

dowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015r. wyniosło : 

     zlecone  3590,05 zł   wykonanie  3 344 929,60 zł  

Komisja Rewizyjna  nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania.  

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła  sprawozdanie z wykonania dotacji celowych budżetu Gminy 

Piaski na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 

2015r. min. 

- rolnictwo i łowiectwo    zlecone 533 561,29zł   wykonanie 533 561,29zł 

- administracja publiczna   zlecone 73 527,00 zł   wykonanie 73 527,00 zł 

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 

     zlecone 67 377,00 zł   wykonanie  67 077,00 zł 

w tym:  

 Dotacje celowe Urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  

zlecone 1 452,00 zł   wykonanie  1 452,00 zł 

 Dotacje celowe na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  

zlecone  30 388,00 zł  wykonanie  30 388,00 zł 

 Dotacje na Wybory do Sejmu i Senatu   

    zlecone 19 495,00 zł   wykonanie 19 355,00 zł 

 Dotacje na Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne  

zlecone  16 042,00 zł   wykonanie 15 902,00 zł  

- Oświata i wychowanie   zlecone 62 926,76 zł    wykonanie 62 898,72 zł 

W tym:  

 Szkoły podstawowe      zlecone 34 727,50 zł   wykonanie 34 701,54 zł 

 Gimnazja    zlecone 28 199,26 zł   wykonanie  28 197,18 zł 



- pomoc społeczna    zlecone 2 853 037,00 zł  wykonanie  2 607 865,59 zł  

 W tym:  

 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  

zlecone 2 817 795,00 zł  wykonanie 2 583 852,60 zł   

 Składki na ubezpieczeni9e zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ro-

dzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  

zlecone 30 000,00 zł  wykonanie 20 588,40 zł 

 Dodatki mieszkaniowe   zlecone 1 500,00 zł  wykonanie  1 122,59 zł 

 Ośrodki Pomocy Społecznej  zlecone 1 500,00 zł  wykonanie 1 500,00 zł 

 Pozostała działalność                zlecone 2 242,00 zł  wykonanie 802,00 zł 

Razem dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  wyniosły: 

     zlecone 3 590 429,05 zł  wykonanie 3 344 929,60 zł  

Komisja rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych sprawozdań.  

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła sprawy dotyczące otrzymywania zasił-

ków stałych i okresowych a także złożyła informację o programie 500+.  

 

Wolne głosy i wnioski.  

 

Wójt Gminy poinformował o  przetargu na budowę hali sportowej w Szelejewie. Zapoznał radnych            

z wnioskiem Kongregacji Oratorium Św. Filipa Nerii na Świętej Górze, w sprawie podjęcia przez 

Radę Gminy Piaski uchwały intencyjnej.  Dotyczy wsparcia finansowego projektu pt.: „przywrócenie            

i popularyzacja XVII-wiecznej muzycznej tradycji filipińskiej na Świętej Górze poprzez digitalizację 

świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę                  

i remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia.”  Kongregacja wnioskuje o kwotę 

200 000,00 zł w ramach roku budżetowego 2017.  Wójt zakomunikował, że z informacji które posiada 

do ww. projektu dołączy Powiat Gostyński oraz Gmina Gostyń, którzy zadeklarowali wyłożyć środki 

w wysokości 100 000zł. Gmina Gostyń taką uchwałę już prawdopodobnie podjęła. Powiat również 

środki przekaże. Z proporcjonalnych wyliczeń budżetu Gminy wynika, iż środki, które Gmina Piaski 

może przekazać to 30 000 zł. Podczas dyskusji na komisji rolnictwa, zdania radnych były podzielone.  

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że jeżeli Gmina Gostyń oraz Powiat Gostyński środki na tą inwestycję 

przekażą, Gmina Piaski również powinna przekazać, w wysokości  proporcjonalnej z budżetem.  

Następnie Pan Wójt omówił budowę obwodnicy 434. Odczytał projekt porozumienia intencyjnego 

między Powiatem Gostyńskim, Gminą Gostyń i Gminą Piaski. Koszt inwestycji to 8mnl zł, które mia-

łyby być podzielone na trzy gminy. Jest to potężna inwestycja. Gmina Piaski nie może przeznaczyć na 



nią 2mln zł, ponieważ w ciągu roku nie zrobiono by żadnej inwestycji na terenie Gminy Wszystkie 

środki zostałyby przekazane na budowę obwodnicy. Powiat na tą inwestycję w WPF zaplanował 2mln 

zł. Pan Wójt poinformował, że obwodnica 434 od Krajewic do ronda w Drzęczewa, będzie inwestycją 

Wojewódzkiego Zarządu Dróg, dalej od ronda w Drzęczewie do ulicy Europejskiej w Gostyniu będzie 

drogą powiatową. Gostyń próbuje złożyć wniosek o dofinansowanie  do Programu Rozwoju Obsza-

rów Wiejskich. Wnioski składa się do 15 kwietnia. Chcąc rozpocząć budowę połączenia obwodnicy    

z ul. ”Nad Kanią” należy mieć decyzję środowiskową i raport oddziaływania na środowisko jak rów-

nież  zatwierdzony łącznik w  Studium. Gmina Piaski nie ma umieszczonego w Studium w/w łączni-

ka.   

Pan Starosta zaproponował, że przyjedzie na posiedzenie Komisji Rady Gminy i sprawę szczegółowo 

omówi.  

 

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że na ul. Warszawskiej zapadła się studzienka.  

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że firma BRUKPOL Sp. c., która wykonywała inwestycje  

w ramach gwarancji  usunie usterki. Dodał, że  zostały  przesunięte barierki.   

Następnie poruszono temat przeniesienia biura Policji do GOK w Piaskach, pobudowania lamp na 

płycie koło GOK w Piaskach, a także wymiany lamp na terenie Gminy.  

 

Sekretarz Gminy omówił sprawy związane z przeprowadzana kontrolą NIK w Urzędzie Gminy doty-

czącą dowozu dzieci do szkól, poinformował o zbliżających się kontrolach przeprowadzanych  Urząd 

Wojewódzki, a także o naborze dzieci do szkół i przedszkoli.  

Radny Dariusz Naskręt zapytał o  pobudowanie parkingu przy Przedszkolu  na ternie byłej stacji PKP. 

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że  PKP podczas rozmów cały czas twierdzi, że są na etapie 

pomiarów geodezyjnych.  

W dalszej części Wójt Gminy omówił sprawy związane z budowaniem sieci wodociągowej w miej-

scowościach: Józefowo, Rębowo i Łódź.  Odczytał pismo mieszkańca Piasków w sprawie zanieczysz-

czania środowiska.   

Na tym posiedzenie komisji zakończona. 

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 -    _______________________________ 

  

Piaski dnia 04.03.2016r. 


