
Protokół Nr 19/2018 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej  

odbytej w dniu 5 września  2018 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. Andrzej Konieczny– Sekretarz Gminy 

5. Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy  

6. Violetta Kolendowicz – Kierownik GOPS w Piaskach  

 

Temat posiedzenia:  

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. 

2. Działalność zadań realizowanych  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach.  

3. Wykorzystanie środków związanych z realizacją zadań w I półroczu 2018r. z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.  

 

Ad. 1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. 

 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak w pierwszej kolejności przedstawiła Uchwałę Nr SO-

0953/4/10/Ln/2018 Składu Orzekającego  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 23 sierpnia 2018r. 

w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Piaski Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

za I półrocze 2018 roku.  

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej jest pozytywna, stanowi załącznik do protokołu oraz została 

zamieszczona na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Piaski.   

W dalszej części szczegółowo omówiła:  

- wykonanie planu dochodów budżetu za I półrocze 2018r. 

- wykonanie planu wydatków za I  półrocze 2018r. 

- zaległości i umorzenia za I półrocze 2018 roku  

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

zleconych ustawami za  I półrocze 2018r 

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

zleconych ustawami za  I półrocze 2018r. 

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

poszczególnych sołectw za I półrocze 2018r. 

- wykonanie przychodów i rozchodów budżetu gminy Piaski za I półrocze 2018r. 

- wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy Piaski za I półrocze 2018 roku związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  



- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Piaski za I półrocze 2018r.  

- stan zobowiązań gminy Piaski za I półrocze 2018r. 

- informacje z wykonania wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za I półrocze 2018r. 

- 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 2018r.  

 - informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w I półroczu 2018 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 2018 roku. 

odpowiadała na pytania komisji w tym zakresie.  

Informacja z wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze 2018 roku stanowi załącznik do protokołu.  

 

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

za I półrocze 2018 roku.  

 

Ad. 2. Działalność zadań realizowanych  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach.  

 

Działalność zadań realizowanych  przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piaskach szczegółowo 

przedstawiła Pani Violetta Kolendowicz, Kierownik GOPS w Piaskach.  

Odpowiadała na pytania Komisji. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionej informacji z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Piaskach.  

   

Ad. 3. Wykorzystanie środków związanych z realizacją zadań w I półroczu 2018r. z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.  

 

Wykorzystanie środków związanych z realizacją zadań w I półroczu 2018r. z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Komisja Rewizyjna nie wniosła uwag do przedstawionej informacji dotyczącej wykorzystania środków 

związanych z realizacją zadań w I półroczu 2018r. z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami w 2018 roku.  

 

Wolne głosy i wnioski.  

 

W wolnych głosach i wnioskach Komisja Rewizyjna poruszyła tematy dotyczące parkometrów na Rynku                           

w Piaskach, dowozu dzieci do szkół.  



Radny Dariusz Naskręt poruszył temat poszerzania drogi w miejscowości Smogorzewo. Zwrócił uwagę na źle 

położone krawężniki przy wjazdach do posesji.  

 

 

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 -               _____NIEOBECNA_______________ 

Maciej Urbaniak – członek komisji -               _____NIEOBECNY________________ 

Dariusz Naskręt – członek komisji -               _________________________________ 

 

 

Piaski dnia 5.09.2018r. 


