
Protokół Nr 8/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

odbytej w dniu 14 kwietnia 2016 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.  Wykonanie budżetu gminy za 2015r.  

 2. Analiza podziału środków z ustawy o pożytku publicznym. 

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

2015. 

 

Ad. Wykonanie budżetu gminy za 2015r.  

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła  szczegółowe sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy Piaski  za rok 2015. Omówiła: 

- wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaski za rok 2015, 

- wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski za 2015r., 

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

rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015r.,  

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

innych zadań zleconych ustawami za 2015r., 

- plan i wykonanie funduszu sołeckiego w 2015r., 

- wykonanie przychodów budżetu Gminy Piaski za 2015r., 

- wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2015 rok związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,   

- wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za rok 2015, 

- stan zobowiązań Gminy Piaski na dzień 31.12.2015r. 

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



- wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za rok 2015,  

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2015 – 2018, 

- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Piaski za rok 2015,  

- sprawozdania finansowe za 2015r. 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-0954/2/10/Ln/2016 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii 

o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2015rok  

Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu.  

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

Piaski za rok 2015. 

 

Ad. 2. Analiza podziału środków z ustawy o pożytku publicznym. 

 

Skarbnik Gminy zapoznała Komisje Rewizyjną z sprawozdaniem z realizacji programu współpracy 

Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2015.  

Szczególna uwagę zwróciła na współpracę finansową (otwarte konkursy ofert) , na którą w roku 2015  

przeznaczono 165 000,00 zł. W 2015r. ogłoszono 2 konkursy, pierwszy dotyczył organizacji i 

prowadzenia zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku, prowadzenia 

zajęć sportowo ogólnorozwojowych oraz zakresu tenisa stołowego dla mieszkańców Bodzewa i 

okolicznych wsi, prowadzenia szkoleń sportowych ogólnorozwojowych  dla mieszkańców Szelejewa i 

okolicznych wsi, prowadzenia szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz zakresu piłki nożnej dla 

mieszkańców Piasków i okolicznych wsi, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych dla dzieci i 

młodzieży z Bodzewa i okolic w ciągu całego roku. Złożono 5 ofert, gdzie Komisja Opiniująca 

pozytywnie zaopiniowała złożone wnioski i zarekomendowała do przydzielenia środków: 

1. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu 

całego roku – wysokość środków – 8 000 zł. - Uczniowski Klub Sportowy SATURN Piaski 

przy Zespole Szkól w Piaskach, 

2. Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu 

całego roku w Zespole Szkół w Bodzewie – wysokość środków – 1 000 zł. – Stowarzyszenie 

DZIECKO, 

3. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu tenisa stołowego dla 

mieszkańców Bodzewa i okolicznych  wsi – wysokość środków – 14 000 zł – LZS UKS przy 

Zespole Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Nr 3 w Bodzewie, 



4. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla 

mieszkańców Szelejewa i okolicznych wsi – wysokość środków – 30 000 zł – LZS 

Wielkopolanka Szelejewo, 

5. Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki nożnej dla 

mieszkańców Piasków i okolicznych wsi – wysokość środków – 48 000 zł – LKS Korona 

Piaski. 

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu podpisano 5 umów z 5 podmiotami na realizacje 5 zadań.    

Drugi konkurs dotyczył zorganizowania na terenie Gminy Piaski imprezy kulturalnej w formie 

plenerowej o zasięgu ogólnopolskim mającej na celu przybliżenie historii naszego kraju, organizacji 

imprez lub cyklu imprez rekreacyjno – sportowych kierowanych do mieszkańców gminy w zakresie 

lekkiej atletyki, organizacji festiwalu muzycznego o zasięgu ponadregionalnym promującym dorobek 

muzyczny J. Zeidlera, organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży, prowadzenia pomocy dla rodzin i 

osób w trudnej sytuacji z terenu Gminy Piaski. Złożono 5 ofert, gdzie Komisja Opiniująca pozytywnie 

zaopiniowała złożone wnioski i zarekomendowała do przydzielenia środków: 

1. VIII Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych „STREFA 

MILITARNA 2015” – wysokość środków – 10 000 zł – Stowarzyszenie „Historia Militaris” 

Gostyń, 

2. 32 Ogólnopolski Bieg im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego – wysokość środków – 

15 000 zł – Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Grabonóg”, 

3. Organizacja X Festiwalu Muzyki Oratoryjnej Musica Sacromontana Święta Góra 2015 – 

wysokość środków – 14 000 zł – Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskeij im. 

Józefa Zeidlera, Swieta Góra Głogówko, 

4. Zorganizowanie i prowadzenie półkolonii w miejscu lub w formie wyjazdowej dla dzieci z 

grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym. Organizowanie wypoczynku letniego 

w czasie wakacji letnich) w formie półkolonii w miejscu lub formie wyjazdowej dla dzieci z 

grup ryzyka objętych programem socjoterapeutycznym z terenu gminy Piaski wraz z 

przeprowadzeniem zajęć o charakterze terapeutycznym – wysokość środków – 21 000 zł – 

otrzymały podmioty: Stowarzyszenie DZIECKO Gostyń ,  

5. Prowadzenie pomocy dla rodzin i osób w trudnej sytuacji z terenu gminy Piaski – wysokość 

środków – 4 000 zł - Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie Marysin . 

Skarbik Gminy poinformował również o zwrotach udzielonych dotacji. Oświadczyła, że po realizacji 

zadań i złożeniu sprawozdań z ich realizacji stwierdzono nieprawidłowość w jednym przypadku. W 

projekcie  zatytułowanym  prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz z zakresu piłki 

nożnej dla mieszkańców Piasków i okolicznych wsi  dofinansowanym w wysokości 48 000 zł, dotacji 

udzielonej  LKS Korona Piaski, zwrot w wysokości 842,50 zł nastąpił z powodu nadmiernie pobranej 

opłaty.  



Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionej analizy podziału środków z ustawy o 

pożytku publicznym.  

 

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

budżetu za rok 2015. 

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

Piaski za rok 2015.  

Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy Piaski. 

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Piaski za rok 2015 wszyscy członkowie Komisji 

Rewizyjnej głosowali jednogłośnie.  

Następnie Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek do Przewodniczącej Rady Gminy o udzielenie 

absolutorium dla Wójta Gminy za 2015 rok, który stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wolne glosy i wnioski. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała treść zaproszenia Starosty Gostyńskiego, Pana Roberta 

Marcinkowskiego, dotyczące spotkania z panem Jakubem Pietraszkiem z Pracowni Usług Drogowych 

„KUBA” odnoszące się  do  projektu budowy drogi łączącej obwodnicę drogi wojewódzkiej 434                   

ze skrzyżowaniem ulic Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu. Spotkanie odbędzie się 27 kwietnia 

2016r. o godz. 17:00, w Sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Gostyniu, na które zaproszeni są 

wszyscy Radni Gminy Piaski.  Poinformowała, również że po konsultacji z Wójtem zaproszenia do 

Radnych powiatu będą przesyłane droga e-mail do biura rady powiatu w Gostyniu.    

Przypomniała Radnym o składaniu oświadczeń majątkowych oraz  poprosiła Skarbnika Gminy  o 

przygotowanie informacji ile środków z Funduszu Sołeckiego przekazano na Malincze.  

  

W dalszej części poruszono tematy dotyczące remontów dróg gminnych i  powiatowych min.:  

-w miejscowości Józefowo – brak dojazdu do posesji po obfitych deszczach w wyniku zasypania 

stawu 

- miejscowość Strzelce Wielkie – droga powiatowa 

- miejscowość Szelejewo Huby, droga na Żgaliny 

 

Wójt Gminy przedstawił sprawy związane z budową hali sportowej w Szelejewie, budową obwodnicy 

434. Zapoznał radnych z pismem Państwowego inspektoratu sanitarnego w sprawie kontroli farm 

trzody chlewnej wystosowanej przez mieszkańca Gminy Piaski oraz o coraz większym problemie w 

tym temacie, zgłaszanych przez mieszkańców.  Omówił również kwestię nielegalnych podłączeń wód 

opadowych z dachów budynków do  sieci kanalizacyjnej,  oświadczył, że Zakład Usług Komunalnych 

w Piaskach w dalszym ciągu będzie przeprowadzał kontrolę.   



Radni zwrócili uwagę na  zanieczyszczone posesje na terenie Gminy Piaski min. w Szelejewie oraz w 

Piaskach na ul. Poznańskiej. 

Wójt poinformował, że do właścicieli zostanie wystosowane pismo.     

 

Radny  Dariusz Naskręt poruszył sprawę kortów tenisowych.  

Wójt odpowiedział, że najprawdopodobniej nastąpi zmiana zasad korzystania z kortów, będzie 

opracowany regulamin i korty będą nieodpłatne.     

 

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 14.04.2016r. 

 


