
Protokół Nr 9/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytej w dniu 25 sierpnia 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. Wiesław Glapka – Wójt Gminy Piaski 

7. Maria Ratajczak – starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piaskach  

8. Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy  

 

Temat posiedzenia:  

 

1.  Analiza wykorzystania środków z Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016r. 

2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku,  

3. Analiza wydatkowania środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za rok 2015. 

4. Informacja na temat realizacji programu rządowego 500+. 

 

Ad. 1 Analiza wykorzystania środków z Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016r. 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła sprawy dotyczące wydatkowania  środków z 

Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2016r. z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla 

poszczególnych sołectw. Analiza stanowi załącznik do protokołu.  

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionej analizy wykorzystania środków z Funduszu Sołeckiego 

za I półrocze 2016r.  

 

Ad. 2. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku 

Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Karolczak poinformowała, że informacja z wykonania budżetu Gminy Piaski              

za  I półrocze 2016r. została przekazana do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lesznie dnia 16 sierpnia 2016r.              

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej  o przedłożonej przez Wójta Gminy Piaski informacji o przebiegu 

wykonania budżetu za I półrocze 2016r. zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Piaski. 

Następnie Skarbnik Gminy omówiła kolejno:  

- wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2016r. 

- wykonanie planu wydatków za I  półrocze 2016r. 



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

zadań zleconych ustawami za  I półrocze 2016r. 

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

poszczególnych sołectw za I półrocze 2016r. 

- wykonanie przychodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2016r. 

- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski za I półrocze 2016 roku związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  

- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Piaski za I półrocze 2016r.  

- stan zobowiązań gminy Piaski za I półrocze 2016r.  

- 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 2016 roku 

- informację o realizacji przedsięwzięć  

- informacje z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za I półrocze 2016 roku 

- informacje z wykonania planów finansowych instytucji kultury z I półrocze 2016 roku. 

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

I półrocze 2016 roku.  

 

Ad. 3.  Analiza wydatkowania środków finansowych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za rok 

2015. 

Starszy pracownik socjalny GOPS w Piaskach, Pani Maria Ratajczak szczegółowo omówiła analizę 

wydatkowania środków finansowych GOPS za rok 2015r.  

Analiza stanowi załącznik do protokołu.  

Komisja Rewizyjna nie  wniosła uwag do przedstawionej analizy wydatkowania środków finansowych przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej za rok 2015. 

 

Ad 4. Informacja na temat realizacji programu rządowego 500+. 

Starszy pracownik socjalny GOPS w Piaskach, Pani Maria Ratajczak złożyła informację na temat realizacji 

programu rządowego 500+.  

Informacja  stanowi załącznik do protokołu.  

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.  

 

Wolne głosy i wnioski. 

W wolnych głosach i wnioskach poruszono tematy dotyczące: 

- odpadów komunalnych 

- poboczy na drogach : Taniecznica – Grabonóg, droga koło cmentarza w Strzelcach Wielkich,  

- czyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej 

- remontów dróg 

- postawienia parkometru na Rynku w Piaskach,  

- parkingu przy ul. Leśnej,  



- sprzedaży działek na terenie Gminy, 

- budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Józefowo, Rębowo oraz Łódź, 

- prowadzonych inwestycjach na terenie Gminy. 

 

Radna Helena Sikora poinformowała, że po intensywnych opadach deszczu na ul. Chrobrego pojawiły się dziury 

w drodze. 

Wójt Gminy odpowiedział, że poinformuje Prezesa ZUK w Piaskach, spółka drogę naprawi.  

 

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że na osiedlu Drzęczewskim są działki na których właściciele nie pilnują 

porządku (są porośnięte wysoką trawą,  zielskiem). Zapytał czy jest możliwość wysłania do właścicieli pism aby 

na swoich działkach utrzymali porządek. 

Wójt Gminy poinformował, że Gmina nie może wejść na prywatną posesje, gdyby mieszkańcy złożyli wniosek 

wskazując dokładnie działki można wystosować odpowiednie pisma do właścicieli.  

  

Radny Dariusz Naskręt poruszył również temat zalewania posesji na nowym osiedlu.  

Wójt Gminy poinformował, że jest to bardzo duży problem, który Gmina będzie musiała rozwiązać. 

Prawdopodobnie Gmina będzie musiała złożyć wniosek do Agencji Nieruchomości Rolnych o przekazanie 

gruntu, następnie wybudować zbiornik retencyjny. W poniedziałek, 29 sierpnia odbędzie  się spotkanie z firmą 

GEOMEL, która nie raz rozwiązywała takie problemy.  

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono 

Protokółowała: Joanna Polaszyk  

 

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 25.08.2016r. 

 

 


