
 

Protokół Nr 18/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

odbytej w dniu 25 kwietnia  2018 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. Maciej Urbaniak – członek komisji  

6. Wiesław Glapka – Wójt Gminy Piaski 

7. Andrzej Konieczny– Sekretarz Gminy 

8. Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy  

 

 

Temat posiedzenia:  

1.  Wykonanie budżetu gminy za 2017r.  

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

2017. 

 

Ad. 1 Wykonanie budżetu gminy za 2017 rok.  

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła  szczegółowe sprawozdanie z wykonania 

budżetu gminy Piaski  za rok 2017. Omówiła: 

- wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaski za rok 2017, 

- wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski za 2017r., 

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

rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2017r.,  

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

innych zadań zleconych ustawami za 2017r., 

- plan i wykonanie funduszu sołeckiego w 2017r., 

- wykonanie przychodów budżetu Gminy Piaski za 2017r., 

- wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 207  rok związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,   

- wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za rok 2017, 

- stan zobowiązań Gminy Piaski na dzień 31.12.2017r. 



 

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

- wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za rok 2017,  

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2017 – 2020, 

- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Piaski za rok 2017,  

- bilans wykonania budżetu, bilans jednostki, aktywa i pasywa oraz zgodność w/w z dokumentami 

księgowości,  

-  zmiany funduszu jednostki, 

- Rachunek zysków i strat jednostki  

- sprawozdania finansowe za 2017r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach oraz Gminnego 

Ośrodka Kultury w Piaskach.  

Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie. 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2017 rok stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pani Skarbnik zapoznała Komisję Rewizyjną z Uchwałą Nr SO-0954/2/10/Ln/2018                          

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 28 marca 2018 roku                       

w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Piaski za 2017 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 2017. 

 

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

za rok 2017. 

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

Piaski za rok 2017.  

Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o realizacji budżetu Gminy Piaski. 

 

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Piaski za rok 2017 wszyscy członkowie Komisji 

Rewizyjnej głosowali jednogłośnie.  

 

Następnie Komisja Rewizyjna sporządziła wniosek do Przewodniczącej Rady Gminy o udzielenie 

absolutorium dla Wójta Gminy za 2017 rok, który stanowi załącznik do protokołu.  

 

 



Wolne glosy i wnioski. 

 

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

zaprojektowanej drodze przy hali sportowej, budowę kanalizacji w Bodzewie. 

 Sekretarz Gminy poinformował o otrzymanych środkach unijnych na rewitalizację.  

Poruszono temat Biegu Bojanowskiego, zmian w przepisach Kodeksu Wyborczego jak również  

ustawy o samorządzie gminnym.  

Radni pytali o remonty dróg gminnych i powiatowych oraz możliwość postawienia lamp na terenie 

Gminy Piaski.  

Wójt odpowiedział, że drogi gminne są remontowane na bieżąco, jeżeli chodzi o drogi powiatowe 

poprosił by zgłaszać Radnym Powiatu. Co do lamp Wójt poprosił by na bieżąco informować 

pracownika Urzędu, który przyjmuje zgłoszenia.  

 

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 25.04.2018r. 


