
Protokół Nr 15/2017 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

odbytej w dniu 30 listopada 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. Andrzej Konieczny– Sekretarz Gminy 

7. Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy 

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

9. Paweł Wujek – Prezes ZUK w Piaskach sp. z o.o.   

 

Temat posiedzenia:  

1. Stan wykonania zadań inwestycyjnych za 3 kwartały 2017r. 

2. Kontrola dotacji przyznanych w roku 2017 na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

3. Kontrola wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej za 3 kwartały 2017r. 

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

 

Ad. 1 Stan wykonania zadań inwestycyjnych za 3 kwartały 2017r. 

Stan wykonania zadań inwestycyjnych za 3 kwartały 2017r. przedstawił Pan Witold Furmaniak, inspektor ds. 

inwestycji i zamówień publicznych.  Poinformował o: 

1) przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Drogoszewo – 116 684,54 zł brutto 

(odbioru dokonano 20.07.2017r. – droga o długości 200m) 

2) przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4953 Gostyń – Głogówko (chodnik prowadzący do 

Bazyliki Świętogórskiej) – 84 125,37 zł brutto (337mb chodnika – odbioru dokonano 18.05.2017r.) 

3) remoncie dachu i elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Rębowie – 153 259,05 zł brutto (odbioru 

dokonano 02.08.2017r. – naliczono karę 6 321,00 zł) 

4) przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Piaski (ul. Polna) – 795 005,68 zł 

brutto (odbioru dokonano 15.11.2017r.) – długość wykonanego odcinka drogi ok. 850 mb. 

5) remoncie chodnika w Szelejewie Drugim – 9270,09 zł brutto ( chodnik przy bloku nr 29) -  długość ok. 

70 mb 

6) budowie chodnika przy Domu Zdrowia i Spokoju w Szelejewie Drugim – 10 707,65 zł (długość ok. 50 

mb) 

7) budowie chodnika w ciągu grogi gminnej Nr 740554P w Bodzewku Pierwszym – 15 980,49 zł + 

materiał sołectwa Bodzewko 



8) budowie sieci wodociągowej rozdzielczej w Rębowie 49 900,00 zł brutto (odbioru dokonano 

07.09.2017r.) – wykonano 450 mb sieci fi 110 mm, 1 przyłącze 

9) budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Bodzewo – inwestycja wieloletnia 

(termin zakończenia 31.05.2018r.) 

10) budowie Sali sportowo – środowiskowej w Szelejewie Pierwszym – inwestycja wieloletnia (termin 

zakończenia 20.06.2018r.) 

Pan Witold Furmaniak odpowiada na pytania Komisji. 

Komisja Rewizyjna nie  wniosła uwag do przedstawionej informacji  z wykonania zadań inwestycyjnych za 3 

kwartały 2017r.  

  

Ad. 2 Kontrola dotacji przyznanych w roku 2017 na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Dotacje przyznane w roku 2017 na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków szczegółowo omówiła 

Pan Skarbnik. Poinformowała, że w 2017r. złożono 11 wniosków, wszystkie zostały zrealizowane  pozytywnie. 

Kwota dotacji wyniosła 2 500 zł. A dochody z opłat i kar, które są dochodami znaczącymi czyli przeznaczone na 

ten cel to kwota 24 337,26 zł. Jest to stan na dzień 31 października 2017r.  

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych dotacji przyznanych w roku 2017 na dofinansowanie 

kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. .   

 

Ad. 3 Kontrola wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

za 3 kwartały 2017r. 

Wydatki przeznaczone na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 3 kwartały 2017. 

przedstawiła Pani Elżbieta Karolczak. Poinformowała, że do końca 2017 roku na Ochronę Środowiska wyda się 

1 541 900,00 zł. Przedstawiła największe zadania z tego zakresu min. budowę kanalizacji w miejscowości 

Bodzewo za kwotę 792 000 zł, budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Strzelcach Wielkich za kwotę 

450 000 zł, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Rębowo za kwotę 49 900,00 zł, zakup drzewek 3 000 zł 

i inne.     

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej za 3 kwartały 2017r.  

 

Ad. 4 Przeanalizowanie zaległości za : odpady komunalne, woda + ścieki  za 3 kwartały 2017r. 

Zaległości za odpady komunalne omówiła Pani Elżbieta Karolczak, Skarbnik Gminy. Poinformowała, że 

zaległości na dzień 31. 10.2017r. wynoszą 88 607,66 zł. Obejmuje to 362 płatników, są to zaległości za okres od 

1 lipca 2013r. do 31 października 2017r.  

Do dnia 31 października 2017r. wysłano 685 upomnień oraz 214 tytułów wykonawczych. 

Przedstawiła zaległości za poszczególne lata:  

1) zaległości za 2013 rok wynoszą – 3 952,13 zł 

2) zaległości za 2014 rok wynoszą – 14 101,16 zł 

3) zaległości za 2015 rok wynoszą 15 838,53 zł 

4) zaległości za 2016 rok wynoszą 18 228,13 zł 



5) zaległości za 2017 rok do dnia 31 października wynoszą 36 487,71 zł 

Pani Skarbnik odpowiadała na pytania Komisji.  

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych informacji dotyczących zaległości za odpady 

komunalne za trzy kwartały 2017r.  

 

Zaległości za wodę i ścieki za 3 kwartały 2017r. szczegółowo omówił Prezes ZUK w Piaskach sp. z o.o., Pan 

Paweł Wujek, odpowiadał na pytania Komisji, analiza zawierała informację: 

1) liczba odbiorców usług, która wynosi 2604 w tym: 

a) posiadający tylko wodę – 1479 odbiorców, 

b) posiadający tylko ścieki – 14 odbiorców 

c) posiadający wodę i ścieki – 1111 odbiorców   

2) odczyt wodomierzy następuje 6 razy w roku, w związku z czym Klienci w każdym roku otrzymują 6 

faktur za okresy dwumiesięczne. Płatność za faktury powinna nastąpić w ciągu 15 dni od dnia 

wystawienia faktury 

3) na dzień 30.09.2017r. wartość niezapłaconych faktur wynosiła 188 921,18 zł, z tego kwota 48 304,79 zł 

przypada na faktury nieprzeterminowane, kwota 51 424,81 zł przypada na zaległości powyżej 6 

miesięcy w tym kwota faktur otrzymanych z Gminy Piaski w wysokości 1 430,86 zł nieuregulowanych 

dotychczas przez płatników 

4) upomnienia – Spółka wysyła upomnienia – wezwania do zapłaty do klientów, którzy zalegają z 

płatnościami w terminie, jeżeli zaległość wynosi powyżej 5 zł. Upomnienia roznosi za pośrednictwem 

odbioru nasz inkasent. Zalegający z płatnościami klienci dostają cyklicznie takie wezwania. Do dnia 30 

listopada 2017r. wygenerowano takich upomnień 816 szt. za rok 2017 

5) Spółka z największymi dłużnikami ma podpisane porozumienia płatnicze, w których jest rozpisana 

uzgodniona płatność w ratach 

6) odcięcia wody – w roku 2017 dokonano fizycznego odcięcia wody 2 odbiorcom, z których 1 

natychmiast uregulował całość zaległości wraz z odsetkami i przywrócono mu dostawy wody.   

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych zaległości za wodę i ścieki za trzy kwartały 2017r.  

Analiza stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wolne głosy i wnioski.  

W wolnych głosach i wnioskach poruszono tematy dotyczące wycinki krzewów, napraw dróg gminnych i 

powiatowych, budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, remontu mieszkań socjalnych w miejscowości Lipie 

oraz przejęciu mieszkania w Szelejewie (dawna szkoła).  

Radny Dariusz Naskręt poprosił o zmianę znaku nazwy miejscowości z Tanecznicza na Taniecznica, zgłosił 

również konieczność wycinki krzewów przy drodze powiatowej  Marysin – Grabonóg (bardzo słaba 

widoczność). 

Prezes ZUK poinformował, że Gmina podpisała porozumienie z powiatem na wycinkę krzewów. ZUK  będzie to 

wykonywał po ukończeniu budowy chodnika.   

Radna Beata Tyrakowska zapytała o II etap budowy chodnika Szelejewo – Stefanowo oraz o wymianę płyty 

studzienki w Stefanowie.   



Pan Witold Furmaniak poinformował, że termin jest trzy lata od momentu zgłoszenia projektu. 

Co do wymiany płyty studzienki Prezes ZUK poinformował, że należy się zastanowić czy zamówić nową czy 

przy budowie chodnika przerobić studzienkę  

Radna Helena Sikora poprosiła o posprzątanie śmieci i wycinkę krzewów na ul. Klonowej. 

Radna Maria Wesołe poprosiła o wywiezienie wyciętych krzewów na Żgalinach.  

 

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   

 


