
Protokół Nr 1/2019 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej 

w dniu 18 lutego 2019r. w Urzędzie Gminy Piaski 

 

Obecni na posiedzeniu: 

1. Andrzejewska Grażyna - przewodnicząca komisji 

2. Tyrakowska Beata – zastępca przewodniczącej komisji  

3. Naskręt Dariusz – członek komisji 

4. Powicka Hanna – członek Komisji 

5. Wesołek Maria – członek Komisji  

6. Dorsz Bernard – przewodniczący Rady Gminy  

7. Wiesław Glapka – Wójt Gminy Piaski 

8. Konieczny Andrzej – Sekretarz Gminy  

9. Elżbieta Karolczak – Skarbnik Gminy Piaski 

 

Celem spotkania było omówienie i zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na  rok 2019. 

Przewodnicząca komisji Grażyna Andrzejewska powitała wszystkich obecnych na posiedzenie i przedstawiła 

poniżej podany plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok: 

 

I kwartał: 

1. Analiza sytuacji mieszkaniowej w gminie: 

a) Liczba mieszkań 

b) Realizacja opłat z tytułu czynszu najmu, 

c) Wydatki na remonty mieszkań 

2. Informacja na temat wydatków na utrzymanie świetlic wiejskich: opłata za energię, koszty remontów, wpływy  

     najmu za 2018 rok 

3. Informacja na temat dzierżawnego gruntów rolnych i innych nieruchomości stanowiących mienie gminy 

 

II kwartał: 

1. Informacja na temat raportu stanu gminy 

2. Wykonanie budżetu za rok 2018 

3. Wyrażenie opinii w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za rok 2018 

4. Kontrola wydatków Gminy przeznaczonych na realizację zadań dotyczących rozwiązywania problemów  

    alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii za rok 2018 

 

III kwartał: 

1. Analiza wykonania budżetu za I półrocze 2019r. 

2. Informacja na temat zastosowanych zwolnień i umorzeń podatkowych w I półroczu roku 2019 

 

 



3. Informacja na temat stanu zaległości podatkowych za I półrocze 2019 

a) ilość dłużników 

b) ilość zadłużenia, 

c) podejmowane czynności egzekucyjne i uzyskane efekty 

 

IV kwartał: 

1. Stan wykonania zadań inwestycyjnych za 3 kwartały 2019r. 

2. Kontrola dotacji przyznanych w roku 2019 na dofinansowanie kosztów 

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

    kwartały 2019r. 

4. Przeanalizowanie zaległości za odpady komunalne. 

5. Sprawozdanie z działalności komisji Rewizyjnej za rok 2019. 

 

Po przeanalizowaniu poszczególnych tematów kontroli przedstawionych w planie pracy, członkowie Komisji 

Rewizyjnej jednogłośnie zatwierdzili plan pracy na rok 2019. 

 

Następnie Przewodnicząca posiedzenia zapoznała członków komisji z pismami otrzymanymi od Wójta Gminy                 

w sprawie interpelacji. W dokumentach Wójt Gminy wskazał, że do kontroli działalności wójta, gminnych 

jednostkach pomocniczych gminy powołana jest Komisja Rewizyjna.  

 

Skarbnik Gminy poinformowała, że Radny Rafał Nowak złożył wykaz faktur z zadań funduszu sołeckiego 

miejscowości Grabonóg za lata 2015 – 2018 z prośba o udostępnienie. Zapytała czy jako Komisja Rewizyjna 

wyrażają zgodę aby Radny miał wgląd.  

 

Przewodnicząca poprosiła wszystkich członków Komisji o wydanie opinii do przedstawionego tematu.  

Radna Beata Tyrakowska przedstawiła sytuacje miejscowości Stefanowo. Poinformowała, że bardzo dużo prac 

zostało wykonanych przez mieszkańców, na to faktur nie będzie. Poinformowała, że  na terenie Gminy Piaski 

fundusz sołecki jest od  2014 roku.    

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że ze względu na to iż nie jest mieszkańcem sołectwa Grabonóg, przez 

wieś tylko jest przejazdem trudno mu ocenić, nie znając tematu. Dodał, że owszem jest faktura, jest zaksięgowana, 

wszystko się zgadza, ale nie wiadomo, czy to zostało wykonane, czy nie. Zaproponował aby zorganizować 

posiedzenie Komisji, na którym będzie obecny radny i sołtys, ponieważ sama analiza faktur nic komisji nie da.   

Radna Maria Wesołek poinformowała, że z każdego zebrania wiejskiego dotyczącego funduszu sołeckiego 

sporządza się protokół pod który podpina się wszystkie przedsięwzięcia i faktury.  

Radna Hanna Powicka stwierdziła, że jeżeli nie będzie to niezgodne z prawem, to  warto zaprosić radnego i sołtysa 

Grabonoga aby ze spokojem dojść do porozumienia i sprawę zakończyć.  

 

W wyniku dyskusji Komisja Rewizyjna postanowiła aby Przewodnicząca Komisji powiadomiła radnego Rafała 

Nowaka (listownie jak również telefonicznie) o możliwości wglądu do faktur z wcześniejszym uzgodnieniem 

terminu z Panią Skarbnik. Kontrola kosztów inwestycyjnych, zakupu sprzętu na boisko sportowe w miejscowości 



Grabonóg w latach 2010 – 2018, sprawdzenia atestów na urządzenia placów zabaw i boisk sportowych jak również 

raportów z przeglądów stanu technicznego z ostatnich pięciu lat została zaplanowana na dzień  5 marca 2019 rok. 

w obecności Radnego Rafała Nowaka i Sołtys Grabonoga Małgorzaty Szuby. Zaproszenia na posiedzenie komisji 

zostaną wysłane przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.  

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

Podpisy członków Komisji Rewizyjnej 

1. Andrzejewska Grażyna - przewodnicząca komisji  ________________________________ 

2. Tyrakowska Beata – zastępca przewodniczącej komisji   ________________________________ 

3. Naskręt Dariusz – członek komisji    ________________________________ 

4. Powicka Hanna – członek Komisji    ________________________________ 

5. Wesołek Maria – członek Komisji    ________________________________ 

 

 

 

Protokółowała: Joanna Polaszyk   

Piaski dnia 18.02.2019r.  

 


