
Protokół Nr 14/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytej w dniu 5 września 2017 r.  w Urzędzie Gminy Piaski. 

 

Obecni na posiedzeniu: 

1. Maria Wesołek - przewodnicząca komisji 

2. Helena Sikora – zastępca przewodniczącej komisji 

3. Dariusz Naskręt – członek komisji 

4. Beata Tyrakowska – członek komisji 

5. Maciej Urbaniak – członek komisji  

6. Wiesław Glapka – Wójt Gminy Piaski 

7. Andrzej Konieczny– Sekretarz Gminy 

8. Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy  

 

Temat posiedzenia:  

1.  Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku 

2.  Informacja na temat zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w IV kwartale roku 2016 i w I 

półroczy roku 2017. 

3. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za rok 2016 i 2017 

a) ilość dłużników, 

b) kwota zadłużenia, 

c) podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty. 

 

Ad. 1.  Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak poinformowała, że informacje z wykonania budżetu Gminy za I 

półrocze składa się do 31 sierpnia każdego roku Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Do dnia 

dzisiejszego nie dotarła opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej do omawianej informacji. 

Następnie Skarbnik Gminy omówiła kolejno:  

- wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2017r. 

- wykonanie planu wydatków za I  półrocze 2017r. 

- zaległości i umorzenia za I półrocze 2017 roku  

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

zadań zleconych ustawami za  I półrocze 2017r 

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

zadań zleconych ustawami za  I półrocze 2017r. 

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

poszczególnych sołectw za I półrocze 2017r. 

- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2017r. 

- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski za I półrocze 2017 roku związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  



- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Piaski za I półrocze 2017r.  

- stan zobowiązań gminy Piaski za I półrocze 2017r. 

- informacje z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za I półrocze 2017r. 

- zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 

2 i 3 za I półrocze 2017r.  

 - informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2017 roku 

- informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach 

publicznych  

- informacje z wykonania planów finansowych instytucji kultury z I półrocze 2017 roku. 

odpowiadała na pytania komisji w tym zakresie.  

 

Komisja Rewizyjna nie  wniosła uwag do przedstawionej informacji  z wykonania budżetu Gminy Piaski za I 

półrocze 2017 roku.  

 

Ad 2.  Informacja na temat zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w IV kwartale roku 2016 i I 

półroczu roku 2017. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że w IV kwartale 2016r. -  przyznano jedną ulgę inwestycyjną na kwotę 

28 619,00 zł, dwie ulgi z tytułu nabycia gruntu. oraz iż nie wydano decyzji o umorzeniu podatku.  

w I półroczu 2017r. – przyznano dwie ulgi inwestycyjne na kwotę 28 347,00 zł, siedem ulg z tytułu nabycia 

gruntu oraz wydano jedną decyzję o umorzeniu podatku na kwotę 452,00 zł.  

 

Komisja Rewizyjna nie  wniosła uwag do zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w IV kwartale roku 

2016 i I półroczu oku 2017.   

 

Ad. 3. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za rok 2016 i 2017 

a) ilość dłużników, 

b) kwota zadłużenia, 

c) podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że zaległości na dzień 31 grudnia 2016r. wynoszą: 

- podatek od nieruchomości – 263 276,45 zł  - ilość dłużników - 397  

- podatek rolny – 40 079,04 zł – ilość dłużników – 160 

- podatek leśny – 171,74 zł – ilość dłużników 6 

- podatek od środków transportowych 78 459,06 zł – ilość dłużników 12 

W 2016 na zaległości podatkowe przesłano 462 upomnienia, wystawiono 153 tytuły wykonawcze. 

Następnie przedstawiła zaległości podatkowe  na dzień 30 czerwca 2017r.  

- podatek od nieruchomości – 281 077,94 zł – ilość dłużników 357 

- podatek rolny – 42 702, 39 zł – ilość dłużników 141 

- podatek leśny – 532,74 zł – ilość dłużników 5 

 - podatek od środków transportowych – 85 124, 05 zł – ilość dłużników 14  



W I półroczu 2017r. na zaległości podatkowe przesłano 202 upomnienia, wystawiono 53 tytuły wykonawcze.  

Komisja Rewizyjna nie  wniosła uwag do przedstawionego stanu zaległości podatkowych za rok 2016 i 2017.  

 

 

Wolne głosy i wnioski.  

 

Wójt Gminy poinformował komisje o problemach związanych z budową kanalizacji w miejscowości Bodzewo. 

Dodał, iż obawia się, że inwestycja nie zostanie dokończona przez oferenta. Poruszył również sprawy dotyczące 

budowy hali sportowej w Szelejewie, dowozach dzieci do szkół, budowie chodnika w Szelejewie oraz 

Grabonogu.  

 

 

 

Podpisy komisji: 

 

Maria Wesołek – przewodniczący komisji- …………………………………. 

Helena Sikora – zastępca przewodniczącego - ………………………………. 

Dariusz Naskręt – członek - ………………………………………………….. 

Beata Tyrakowska – członek- ………………………………………………… 

Maciej Urbaniak – członek - …………………………………………………. 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.  

Protokółowała: Joanna Polaszyk   

 

 


