
Protokół Nr 17/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej 

w dniu  22 marca 2018r. 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 

6. Andrzej Konieczny – Sekretarz Gminy 

 

Nieobecny usprawiedliwiony – Maciej Urbaniak 

Temat posiedzenia - Analiza udzielonych dotacji dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Piaski oraz 

wydatkowanie środków finansowych w roku 2017 w ramach dotacji z budżetu gminy przez samorządowy Ośrodek 

Kultury i Bibliotekę 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej poprosiła Panią Skarbnik o przedstawienie udzielonych dotacji dla klubów 

sportowych działających na terenie Gminy Piaski. 

Pani Elżbieta Karolczak omówiła dotacje w 2017 roku dla kubów sportowych. 

Dotacja w 2017 roku na sport wyniosła117 500,00 zł 

LZS Bodzewo 14 500,00 zł  na zadania pod tytułem „Prowadzenie szkoleń sportowych ogólnorozwojowych oraz 

zakresu tenisa stołowego dla mieszkańców Bodzewa i okolicznych wsi” 

LZS Wielkopolanka 25 000,00 zł na zadanie pod tytułem „Organizacja i przygotowanie dzieci i młodzieży do 

rywalizacji w zawodach sportowych w piłce możnej” 

LZS Korona Piaski 52 500,00 zł na zadanie pod tytułem „Sport to zdrowie” 

Stowarzyszenie Dziecko 1 500,00 zł na zadanie pod tytułem „Organizacja i prowadzenie zajęć sportowo – 

rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w ciągu całego roku w Zespole Szkół w Bodzewie” 

UKS Saturn 9 000,00 zł na zadanie pod tytułem „Ruch to zdrowie przez cały rok” 

ULKS Grabonóg 15 000, 00 zł na zadanie pod tytułem „34 ogólnopolski Bieg im. Edmunda Bojanowskiego” 

Dotacje zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, Wszystkie powyższe organizacje pożytku 

publicznego wykorzystały w 100% udzielone dotacje. 

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionych dotacji. 

Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła wydatkowanie środków finansowych w roku 2017 w ramach 

dotacji z budżetu gminy przez samorządowy Ośrodek Kultury i Bibliotekę. 

Sprawozdania stanowią załącznik do protokołu. 

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionego sprawozdania. 

 

Wolne głosy i wnioski. 

Komisja Rewizyjna otrzymała kopie Zarządzenia Nr 14/2018 z dnia 20 marca 2018r. W sprawie przedstawienia 

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2017 rok. 

  



Radny Dariusz Naskręt zapytał o  kiedy zostanie zamontowane lustro przy drodze na cmentarz. Poinformował również, 

że barierki przy mości znów są  uszkodzone. 

Wójt odpowiedział, że o postawienie lustra Gmina zwróci się do powiatu. 

 

Radna Helena Sikora poinformowała, że między ul. Topolową a ul. Warszawską  znajduje się bardzo dużo śmieci. 

Wójt odpowiedział, że sprawą wywozu śmieci z tego terenu zajmie się ZUK. 

 

Radna Beata Tyrakowska zapytała o termin rozpoczęcia prac w miejscowości Józefowo. Poinformowała o łataniu dziur 

w drogach  w miejscowości Anteczków i Bielawy Szelejewskie. Zapytała do kogo można się zwrócić w sprawie 

zalewania posesji w miejscowości Anteczków. Dodała, że od momentu budowy wodociągu do tej miejscowości 

mieszkańcy mają zalewane piwnice. 

Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o drogi należy pojechać zobaczyć, co jest potrzebne i ZUK będzie naprawiał. Woda 

do miejscowości Anteczków była budowana przez Hodowlę Roślin w Szelejewie dlatego należy zwrócić się  do nich. 

 

Radna Maria Wesołek poinformowała, że również droga w Szelejewie koło Rymaniaka jest w fatalnym stanie. 

 

Radna Beata Tyrakowska zapytała o możliwość zakupu i postawienia nowych gablot w miejscowości Józefowo i 

Lafajetowo oraz naprawę gabloty w Bielawach Szelejewskich. 

Radna Maria Wesołek poprosiła o postawienie dodatkowej gabloty w Szelejewie Pierwszym. 

Sekretarz zaproponował aby gabloty zostały zakupione z funduszu sołeckiego. 

W wyniku dyskusji ustalono, iż nowe gabloty będą zakupione z funduszu sołeckiego a stare wyremontowane przez 

gminę.    

 

W dalszej części poruszono temat budynków komunalnych na terenie Gminy Piaski. 

Wójt poinformował o możliwym wykupie  mieszkań, potrzebnych remontach. 

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 22.03.2018r. 

 


