
Protokół Nr 10/2016 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytej w dniu 15 listopada  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. Irena Różalska – Przewodnicząca Rady Gminy Piaski  

6. Andrzej Konieczny – sekretarz gminy 

7. Witold Furmaniak  – inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych  

8. Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy  

9. Edyta Biernacka – kierownik ZOSz w Piaskach 

  

Dariusz Naskręt  - nieobecny usprawiedliwiony   

 

Temat posiedzenia:  

 

1.  Stan wykonania zadań inwestycyjnych za 3 kwartały 2016r. 

2. Kontrola opłat za rozmowy telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w Urzędzie Gminy i jednostkach 

podległych za 3 kwartały 2016r. 

3. Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Szkół za rok 2015. 

 

Ad. 1  Stan wykonania zadań inwestycyjnych za 3 kwartały 2016r. 

Inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych, Pan Witold Furmaniak szczegółowo przedstawił informację 

stanu wykonania zadań inwestycyjnych za 3 kwartały 2016r..  

 Przebudowa dróg gminnych na osiedlu Drzęczewo w Piaskach: ul. Dębowa wraz z łącznikiem pomiędzy 

ul. Dębową i Jesionową.  

             Wykonawca robót: PUB Brukpol S.C. – wartość inwestycji - 474 018,46 zł brutto 

 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym 

Wykonawca robot: PB-H Marzyński z Jarocina – wartość inwestycji - 141 118,16 zł brutto  

 Remont budynku przy ul. Szkolnej 1 w Piaskach 

Wykonawca robót: PH-B „Tyliński” z Leszna – wartość inwestycji – 135 322,94 zł brutto 

 Remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Drzęczewie Pierwszym nr 32. Wykonawca 

robot: Dekarstwo Blacharstwo Stolarstwo Leszek Kręgielczak – 23 920,00 zł brutto 

 Remont chodnika w Szelejewie Drugim / fundusz sołecki/ 

Wykonawca robót: Firma Brukarska „WIT-BUD” Witold Niedziela z Gostynia. Wartość robót 

15 027,59 zł brutto 

 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – plac zabaw przy GOK Piaski: 



Wykonawca: Aktiv Place Zabaw Janusz Wachowiak z Plewisk. Wartość inwestycji: 29 468,99 zł brutto 

 Dostawa i montaż urządzeń zabawowych – plac zabaw przy Zespole Szkół w Piaskach. 

Wykonawca robót: Aktiv Place Zabaw Janusz Wachowiak z Plewisk. Wartość inwestycji: 43 700 zł 

brutto 

 Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej. Wykonawca robót: Drogbud- Gostyń 

Sp. z o.o. Wartość robót: 81 593,28 zł brutto 

 Poprawa jakości oświetlenia drogowego. Wykonawca robót: Enea Oświetlenie Sp. z o.o. – Wartość 

robót: 46 740,00 zł brutto. 

 Rewitalizacja terenu stawu w Rębowie. Wykonawca robót: Kerim S.C, Mirosław Omieciński, Wojciech 

Omieciński, 98-105 Wodzierady. Wartość robót: 84 006,37 zł brutto 

 Budowa Sali sportowo-środowiskowej w Szelejewie Pierwszym. Wykonawca robót: Przedsiębiorstwo 

Ogólnobudowlane „MAX-BUD”  Grzegorz Piasecki z Lipna. Wartość wykonanych robót: 877 592,76 zł 

brutto. Wartość przeznaczona w budżecie: 2 mln zł 

 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bodzewo. Wykonawca robót: Altrans Alicja 

Tomczak z Gostynia. Wartość robót do wykonania w 2016r. – 530 tys. zł 

 

Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych,  Pan Witold Furmaniak odpowiadał na pytania komisji w tym 

zakresie 

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionej informacji z stanu wykonania zadań inwestycyjnych za 

3 kwartały 2016r.   

Ad. 2 Kontrola opłat za rozmowy telefonów stacjonarnych oraz komórkowych w Urzędzie Gminy i 

jednostkach podległych za 3 kwartały 2016r. 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak złożyła informację w sprawie opłat z tytułu zakupu usług 

telekomunikacyjnych, wyjaśniła, że dotyczy to opłat za telefony jak również Internetu.  

 administracja publiczna (czyli Urząd gminy) - zaplanowano 19 000,00 zł, wykonano 14 568,29 zł 

 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano 300,00 zł, wykonano 125,82 zł 

 zarządzanie kryzysowe – zaplanowano  10 000,00 zł, wykonano 5 983,09 zł  

 oświata i wychowanie – zaplanowano  17 020,00 zł, wykonano 12427,38 zł  w tym: 

- szkoły podstawowe - zaplanowano 7 780,00 zł,  wykonano 6 095,13 zł 

- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zaplanowano 640,00 zł, wykonano 380,68 zł 

- przedszkola – zaplanowano 2 100,00 zł, wykonano 1 363,91 zł  

- gimnazja- zaplanowano  3 000,00 zł,  wykonano 2 213,33 zł  

- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół – zaplanowano 3 500,00 zł, wykonano 

2 374,33 zł  

 pomoc społeczna – zaplanowano 8 000,00 zł,  wykonano 3 046,97 zł w tym: 

- świadczenia wychowawcze - zaplanowano 1 500,00 zł, wykonano 289,39 zł  

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zaplanowano 3 500,00 zł, wykonano 1 187,81 zł  

- ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano 3 000,00 zł,  wykonano 1 569,77 zł  

 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zaplanowano 200,00 zł,  wykonano 90,00 zł.  

Na opłaty z tytułu rozmów stacjonarnych oraz komórkowych (w tym internet) w Urzędzie Gminy i jednostkach 

podległych na rok 2016 zaplanowano 54 520,00 zł, za 3 kwartały 2016r. wykonano 36 241,55 zł.  



Skarbnik Gminy  odpowiadała  na pytania komisji w tym zakresie. 

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionej informacji opłat za rozmowy telefonów stacjonarnych 

oraz komórkowych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych za 3 kwartały 2016r. 

Ad. 3 Koszty utrzymania Zespołu Obsługi Szkół za rok 2015. 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół, Pani Edyta Biernacka szczegółowo przedstawiła koszty utrzymania Zespołu 

Obsługi Szkół  za rok 2015.  

Wykonanie wydatków w roku budżetowym 2015:  

 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - Świadczenia wynikające z przepisów bhp, w tym 

m.in. woda, herbata, ekwiwalenty - 5 297,32 zł 

 wynagrodzenia osobowe pracowników - Zatrudnienie w Zespole wg stanu na dzień 31.12.2015 roku -                

8 osób, w tym 7,75 etatu  (w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim) - 378 896,30 zł 

 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Dodatkowe wynagrodzenie roczne dla osób zatrudnionych -                  

25 085,49 zł 

 składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń 

18,06% - 65 833,03 zł  

 składki na FP - Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń 2,45%  - 4 629,06 zł 

 wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia i o dzieło - 1 890,00 zł  

 zakup materiałów i wyposażenia - Materiały biurowe, papier ksero, czasopisma i książki, materiały 

remontowe, środki czystości, drobne wyposażenie - 22 316,18 zł  

 zakup energii - Zużycie energii elektrycznej, gazu oraz wody - 8 075,17 zł 

 zakup usług zdrowotnych -  badania okresowe pracowników - 798,00 zł 

 zakup usług pozostałych - Licencje na programy komputerowe, dzierżawa kserokopiarki, konserwacja 

sprzętu komputerowego i aktualizacje oprogramowania, opłaty pocztowe, pozostałe - 14 041,51 zł 

 zakup usług telekomunikacyjnych - Koszty usług telekomunikacyjnych stacjonarnych, komórkowych 

oraz internetowych - 3 558,98 zł 

 podróże służbowe krajowe - Koszty podróży służbowych pracowników - 3 265,14 zł 

 odpis na ZFŚS - Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 8 250,00 zł 

 podatek od nieruchomości - Podatek od nieruchomości - 326,00 zł 

 szkolenia - Koszty szkoleń pracowników - 3 386,00 zł 

 zakupy inwestycyjne - Zakup komputera - 3 500,00 zł 

 wynagrodzenia osobowe pracowników - Nagroda Dzień Edukacji Narodowej - 1 500,00 zł 

 składki na ubezpieczenie społeczne - Składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń 

18,06%   - 270,90 zł 

 składki na FP - Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń 2,45%  - 36,75 zł  

 wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia ekspertów uczestniczących w postępowaniu 

egzaminacyjnym na nauczyciela mianowanego - 600,00 zł 

 zakup materiałów i wyposażenia - Artykuły spożywcze zakupione na egzamin na nauczyciela 

mianowanego - 32,05 zł 

 zakup usług pozostałych - Zasiłek pieniężny na pomoc zdrowotną dla nauczycieli emerytów i rencistów 

przyznawany zgodnie z uchwałą nr XVIII/100/2012 Rady Gminy Piaski z dnia 27 marca 2012 r.               

W 2015 roku zasiłek otrzymało 5 osób. Wartość zasiłku 400 zł na osobę. - 2 000,00 zł  

 odpis na ZFŚS - Odpis ZFŚS dla emerytowanych nauczycieli obsługiwanych szkół i przedszkola -              



59 500,00 zł 

 stypendia dla uczniów - Stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. W roku 2015 r. wydano 133 

decyzje przyznające stypendium uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Piaski. Stypendium 

wypłacano w następujących kwotach za okres styczeń – czerwiec  550,00 zł dla uczniów z pierwszej 

grupy dochodowej oraz 510,00 zł dla drugie grupy dochodowej; za okres  wrzesień grudzień  400,00 zł 

dla uczniów z pierwszej grupy dochodowej oraz 330,00 zł dla drugie grupy dochodowej. Wyjątkami 

były sytuacje w których prawo do pobierania stypendium obowiązywało niepełny okres stypendialny - 

113 830,00 zł 

 inne formy pomocy dla uczniów - Realizacja rządowego programu "Wyprawka szkolna" - 2 225,00 zł  

Razem koszty utrzymania Zespołu Obsługi Szkół w roku 2015 wyniosły 729 142,88 zł.  

 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół, Pani Edyta Birenacka odpowiadała na pytania komisji w tym zakresie. 

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych kosztów utrzymania Zespołu Obsługi Szkół w roku 

2015.  

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła o wydanie nowego folderu Gminy Piaski o inwestycjach.  

  

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 -   _______________________________ 

 

Piaski, dnia 15.11.2016r. 

 

 

 

 

 

 

 


