
Protokół Nr 12/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej 

w dniu 28 marca 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. Irena Różalska – Przewodnicząca Rady Gminy 

7. Wiesław Glapka – Wójt Gminy 

8. Andrzej Konieczny – Sekretarz Gminy 

9. Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy  

10. Małgorzata Pawlak – Inspektor ds. gospodarki lokalowej i działalności gospodarczej 

11. Regina Karolewicz – Inspektor  ds. gospodarki nieruchomościami 

 

Temat posiedzenia:  

1. Analiza sytuacji mieszkaniowej w gminie: 

a) liczba mieszkań komunalnych, 

b)  realizacja opłat z tytułu czynszu najmu, 

c) wydatki na remonty mieszkań. 

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

remontów, wpływy z wynajmu – 2016r. 

3. Informacja na temat dzierżaw gruntów rolnych i innych nieruchomości stanowiących mienie 

gminy. 

 

Ad. 1. Analiza sytuacji mieszkaniowej w gminie: 

a) liczba mieszkań komunalnych, 

b)  realizacja opłat z tytułu czynszu najmu, 

c) wydatki na remonty mieszkań 

 

Analizę sytuacji mieszkaniowej , liczbę mieszkań komunalnych , realizację opłat z tytułu czynszu 

najmu szczegółowo przedstawiła Pani Małgorzata Pawlak, inspektor ds. gospodarki lokalowej i 

działalności gospodarczej. Odpowiadała na pytania Komisji w tym zakresie.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 



Wydatki poniesione na remont mieszkań komunalnych omówiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że 

w 2016r. ogólny koszt budynków komunalnych to : 198 404,90 zł  

w tym:  

na remont – 25 357,71 zł 

na zakup materiałów remontowych  – 1469,25 zł 

na energie elektryczną: 6 677, 00 zł 

na remont dachu przy ul. Szkolnej – 135 322,94 zł 

na remont pokrycia dachowego w Drzęczewie Pierwszym – 23 920,00 zł 

zakup zbiornika bezodpływowego  w Drzęczewie Pierwszym – 5658,00 zł  

Dochody z czynszów najmu to 102 625,40 zł  

Zaległości to 2 936,00 zł, wysłano 20 wezwań do zapłaty.   

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.  

Ad. 2 Informacja na temat wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich : opłata za energię, 

koszty remontów, wpływy z wynajmu – 2016r. 

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

wpływy z wynajmu – 2016r. złożyła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Poinformowała, że w 

2016 roku na utrzymanie świetlice wiejskie na terenie gminy Piaski wydano 66 087,07 zł 

w tym: 

zakup materiałów – 1168,70 zł 

Usługi (wywóz nieczystości ciekłych, kominiarz, usługi prania obrusów, badanie szczelności) to koszt 

– 14 280,47 zł 

Media ( prąd, woda, gaz) to koszt 24 675,00  zł 

Remonty w świetlicach – 2465,90 zł 

Obsługa świetlic to koszt 23 497,00 zł 

Dochód z świetlic wiejskich to 14 697,00 zł 

w tym: 

Świetlica w miejscowości Smogorzewo – 3305,00 zł 

Świetlica  w miejscowości Strzelce Wielkie – 1212,00 zł 

Świetlica w miejscowości Grabonóg – 1308,00 zł 

Świetlica w miejscowości Michałowo – 1988,00 zł 

Świetlica w miejscowości Podrzecze – 973,00 zł 

Świetlica w miejscowości Godurowo – 1700,00 zł 

Świetlica w miejscowości Rębowo – 217,00 zł 

Świetlica w  miejscowości Lipie  – 194,00 zł 

Dom Starażka w miejscowości Bodzewo 486,00 zł 

Dom Strażaka Piaski – 3314,00 zł 

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.  



Ad. 3 Informacja na temat dzierżaw gruntów rolnych i innych nieruchomości stanowiących 

mienie gminy. 

Informacja na temat dzierżaw gruntów rolnych i innych nieruchomości stanowiących mienie gminy 

złożyła Pani Regina Karolewicz,  inspektor  ds. gospodarki nieruchomościami. Odpowiadała na 

pytania Komisji.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag.  

 

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu za rok 2016 oraz udzielenia Wójtowi 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok ustalono na dzień 20 kwietnia 2017r. o godz. 930 

  

W wolnych głosach i wnioskach poruszono temat gospodarki odpadami  na terenie gminy Piaski.  

 

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 28.03.2017r. 

 


