
Protokół Nr 13/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

odbytej w dniu 20 kwietnia  2017 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. Dariusz Naskręt – członek komisji 

5. Wiesław Glapka – Wójt Gminy Piaski 

6. Andrzej Konieczny– Sekretarz Gminy 

7. Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy  

8. Maria Ratajczak – Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych 

 

Maciej Urbaniak – nieobecny usprawiedliwiony 

 

Temat posiedzenia:  

1.  Wykonanie budżetu gminy za 2016r.  

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

2016. 

3. Kontrola wydatków Gminy przeznaczonych na realizację zadań dotyczących rozwiazywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za rok 2016.  

 

Ad. 1 Wykonanie budżetu gminy za 2016r.  

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła  szczegółowe sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy Piaski  za rok 2016. Omówiła: 

- wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaski za rok 2016, 

- wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski za 2016r., 

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

rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2016r.,  

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

innych zadań zleconych ustawami za 2016r., 

- plan i wykonanie funduszu sołeckiego w 2016r., 

- wykonanie przychodów budżetu Gminy Piaski za 2016r., 

- wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2016  rok związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,   



- wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za rok 2016, 

- stan zobowiązań Gminy Piaski na dzień 31.12.2016r. 

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

- wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za rok 2016,  

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2016 – 2020, 

- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Piaski za rok 2016,  

- sprawozdania finansowe za 2016r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach oraz Gminnego 

Ośrodka Kultury w Piaskach.  

Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie. 

Pani Skarbnik zapoznała Komisję Rewizyjną z Uchwałą Nr SO-0954/6/10/Ln/2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie 

wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2016 rok wraz z informacją o 

stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. Poinformowała, że w/w Uchwała znajduje się w 

BIP Gminy Piaski.    

Uchwała RIO stanowi załącznik do protokołu.  

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

Piaski za rok 2016. 

 

Ad. 2. Wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi z tytułu wykonania budżetu 

za rok 2016. 

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

Piaski za rok 2016.  

Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy Piaski. 

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Piaski za rok 2016 wszyscy członkowie Komisji 

Rewizyjnej głosowali jednogłośnie.  

Następnie Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek do Przewodniczącej Rady Gminy o udzielenie 

absolutorium dla Wójta Gminy za 2016 rok, który stanowi załącznik do protokołu.  

 

Ad. 3. Kontrola wydatków Gminy przeznaczonych na realizację zadań dotyczących 

rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za rok 2016. 

Pełnomocnik Wójt ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani Maria 

Ratajczak złożyła informację o wydatkach Gminy przeznaczonych na realizację zadań dotyczących 

rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2016r. Odpowiadała na 

pytania Komisji w tym zakresie.  

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionej informacji.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 



Wolne glosy i wnioski. 

Sekretarz Gminy poinformował o złożonych wnioskach o dofinansowanie inwestycji. 

Wójt Gminy omówił inwestycje na terenie gminy, min. budowę hali sportowej w Szelejewie, budowę 

kanalizacji w Bodzewie, przekazanie placu budowy pod chodnik w kierunku klasztoru, remont 

świetlicy w Rębowie, budowa parkingu przed świetlicą w Strzelcach Wielkich. Mówił o zakończonej 

inwestycji w Szelejewie Drugim (chodnik), uszkodzeniach skarpy przy podstawie stawu  w Szelejewie 

Pierwszym (spowodowane przez bobry – zostanie przesłany wniosek o odszkodowanie), zasypanym 

stawie w Józefowie, przez który zalewana jest posesja. Pan Wójt poinformował również, że w 

przyszłym roku w budżecie gminy należy zaplanować budowę drogi do hali sportowej w Szelejewie.  

Sekretarz Gminy poinformował o konkursie na dyrektora szkoły w Piaskach. Do końca kwietnia 

musza być przesłane dokumenty do Kuratorium Oświaty, następnie w/w organ umieszcza ogłoszenie 

na swoje stronie internetowej. Prawdopodobnie pojawi się koło 5 maja, wtedy gmina piaski może 

poprzez zlinkowanie  strony umieścić ogłoszenie na BIP. Na koniec maja odbędzie się posiedzenie 

komisji konkursowej.  

Wójt poinformował, że wzorem roku ubiegłego do Ministerstwa Kultury został złożony wniosek o 

dofinansowanie remontu Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach. Wniosek został rozpatrzony 

negatywnie. Zostało już wysłane odwołanie. W związku z tym Wójt zapytał czy kwota,  którą w 

budżecie zaplanowano jako  środki własne na remont GOK-u przeznaczyć na zaproszenie gwiazdy. 

Odpowiedź na odwołanie to dwa tygodnie, wtedy będzie już za późno na zorganizowanie koncertu.  

Dodał, że ze względu na to, iż już jest bardzo późno i wszystkie zespoły  mają już zajęte terminy,  

propozycja jest taka aby w tym roku zaprosić zespół Disco Polo.      

Komisja Rewizyjna była za zespołem Disco Polo, wymieniono zespół Boys oraz Weekend. 

 

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 20.04.2017r. 


