
Protokół Nr 11/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej 

w dniu 21 lutego 2017r. 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 

7. Andrzej Konieczny – Sekretarz Gminy 

 

Celem spotkania było omówienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na  rok 2017. 

Przewodnicząca komisji Maria Wesołek powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie, przedstawiła 

plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017: 

 

I kwartał 

 Analiza sytuacji mieszkaniowej w gminie: 

- liczba mieszkań komunalnych, 

- realizacja opłat z tytułu czynszu najmu, 

- wydatki na remonty mieszkań. 

 Informacja na temat wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich : opłata za energię, koszty 

remontów, wpływy z wynajmu – 2016r. 

 Informacja na temat dzierżaw gruntów rolnych i innych nieruchomości stanowiących mienie 

gminy. 

II kwartał 

 Wykonanie budżetu gminy za rok 2016 

 Wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2016 

 Kontrola wydatków Gminy przeznaczonych na realizację zadań dotyczących 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za rok 2016 

III kwartał 

 Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku 

 Informacja na temat zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w IV kwartale roku 

2016 i  I półroczu roku 2017. 



 Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za rok 2016 i 2017 

- ilość dłużników, 

- kwota zadłużenia, 

- podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty. 

IV kwartał 

 Stan wykonania zadań inwestycyjnych za 3 kwartały 2017 

 Kontrola dotacji przyznanych w roku 2017 na dofinansowanie kosztów 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Kontrola wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej za  3 kw.2017 r 

 Przeanalizowanie zaległości za : odpady komunalne  , woda + ścieki za 3 kw. 2017r. 

 

Po wspólnym przeanalizowaniu poszczególnych tematów kontroli przedstawionych w planie pracy, 

członkowie komisji jednogłośnie zatwierdzili plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2017. 

 

Pierwsza kontrola została zaplanowana w dzień wspólnego posiedzenia trzech stałych komisji Rady 

Gminy w miesiącu marzec.  

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

Protokołowała: 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 21.02.2017r. 

 


