
Protokół Nr 1/2014 

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia,  

Opieki Społecznej, Sportu  i Turystyki  

 odbytego w dniu 9 grudnia 2014r. w Urzędzie Gminy  Piaski 

 

 

Obecni na posiedzeniu : 

 

1. Radni – wg listy obecności 

2. Wójt Gminy – Wiesław Glapka 

3. Przewodniczącą Rady Gminy -  Irena Różalska 

4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak 

 

Przewodniczący Komisji Pan Konrad Szafranek powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, życzył dobrej 

współpracy. 

Przewodniczący komisji zaproponował, by posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad sesji, poprosił 

Panią Skarbnik o omówienie projektu uchwały w sprawie: 

 

 – zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014r. 

 Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła projekt uchwały, odpowiadała na pytania Radnych . 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

- wynagrodzenie Wójta Gminy Piaski  

Przewodnicząca Rady Gminy Piaski, Pani Irena Różalska zaproponowała wynagrodzenie Wójta Gminy Piaski, 

odczytała projekt uchwały.  

Wszyscy Radni byli za proponowaną kwota. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

 

- plan pracy Rady Gminy na rok 2015 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała propozycję planu pracy Rady Gminy. 

Wszyscy radni byli za podaną propozycją.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

- przyjęcia planów pracy na rok 2015 Komisji Rady Gminy Piaski. 

Przewodniczący Komisji, Pan Konrad Szafranek  odczytał propozycje planu pracy komisji oświaty.  

Wszyscy radni byli za proponowanym planem pracy komisji 

 

Budżet na 2015r.  

 

Następnie przewodniczący komisji poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektu budżetu na 2015 rok.  

Projekt budżetu na 2015r. radni otrzymali 26 listopada 2014r.  

Pani Skarbnik szczegółowo omówiła projekt budżetu na 2015r., poinformowała że budżet na 2015rok to kwota 

24 320 039,00 zł. Przedstawiła: 

- dochody budżetu, 

- wydatki budżetu, 

- deficyt budżetowy, 

- planowany przychód budżetu,  

- kwoty dotacji, 

- dochody związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych i opłat, kar za korzystanie ze środowiska, 

- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, 

- kwotę na jaka Wójt może samodzielnie zaciągnąć zobowiązania, 

- upoważnienia Wójta  do zaciągnięcia kredytów i pożyczek, dokonywania zmian w budżecie polegających na 

przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na 

wynagrodzenia za stosunku pracy, wydatków majątkowych (miedzy zadaniami w ramach działu), lokowania 

wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, przekazywania uprawnień Kierownikom 

jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w 

latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności 

wykraczają poza rok 2015, 

- dochody w tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  



- fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji 

dla poszczególnych sołectw, 

- oraz tworzonej rezerwy.  

 

Pani Elżbieta Karolczak podczas omawiania budżetu na 2015r.poinformowała,  że prawdopodobnie na koniec 

roku zmieni się ustawa dotycząca opłaty targowej. Wyjaśniła, że jeżeli nie będzie potrzeby uchwała w sprawie 

opłaty targowej nie będzie podjęta i nie będzie zbierana aby przyciągnąć przedsiębiorców do przyjazdu na  

targowisko w Piaskach.   

W dalszej części w dziale Kary Pani Skarbnik oświadczyła, iż zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego gmina musi wykupić drogi znajdujące się na osiedlach.  

Pan Wójt wyjaśnił sprawę wykupu drogi osiedlowej w Marysinie.  

 Następnie Pani Skarbnik zwróciła uwagę na oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzenia przetargu na 

ubezpieczenie majątku gminy.  

Radna Dagmara Rucińska zapytała o akcje dla Jarocina. 

Pan Wójt, Wiesław Glpaka wyjaśnił, że w porozumieniu międzygminnym w Jarocinie jest 18 gmin, które budują  

wysypisko śmieci stąd składki. 

Przy omawianiu wydatków związanych z obsługą przytuliska w Piaskach Pan Wójt  wyjaśnił, iż zgodnie            

z ustawą o ochronie zwierząt – program opieki nad zwierzętami bezdomnymi - Gminy muszą zapewnić 

bezdomnym zwierzętom schronienie. W związku z tym gmina musiała podpisać umowę i wykupić kojce w 

schronisku w Henrykowie. 

W dalszej części Pan Wójt zwrócił uwagę na konieczność zmiany organizacji Biegu im. E. Bojanowskiego 

celem unowocześnienia imprezy.  

Wszyscy radni byli za zgłoszoną propozycją.  

W dalszej części omawiania projektu radni dyskutowali nad funduszem sołeckim.  

Następnie Pani Skarbnik omówiła koszty zadłużenia oraz planowany kredyt. Radni nie zgłosili uwag do 

przedstawionego projektu.  

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa.  

 

Pani Elżbieta Karolczak omówiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018. 

Poinformowała, iż prognozę finansową tworzy się na dany rok dodając do tego trzy kolejne lata. Jeżeli jest 

zaciągnięty kredyt wtedy w zależności na ile lat przeznaczony jest na spłatę na taki okres tworzy się Wieloletnią 

Prognozę Finansową.  

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu.  

Skarbnik Gminy odczytała pozytywne uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu na temat 

sfinansowania deficytu, projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2018. 

 

 

Wolne głosy i wnioski.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo otrzymane z Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich z 

gratulacjami sukcesu wyborczego oraz w sprawie podjęcia stosownej uchwały, która na podstawie Statutu 

Stowarzyszenia wyznaczy nowego przedstawiciela gminy w SGiPW oraz jego zastępcę, lub utrzyma na 

stanowisku dotychczasowych reprezentantów. 

Pan Wójt wyjaśnił, że Stowarzyszenie powstało w latach 90 dla gmin z wielkopolski wzmocnienie regionu. Do 

Stowarzyszenia należy większość gmin z wielkopolski, jednak najbardziej działające są Gminy koło Poznania. 

Przedstawicielem Gminy był Wójt Gminy, zaproponował by nadal tak pozostało a w/w uchwały w chwili 

obecnej nie podejmować.  

Wszyscy radni byli za przedstawioną propozycją.         

 

Radna Helena Sikora zwróciła uwagę na powstające dziury w  drodze przy ul. Chrobrego.  

Pan Wójt wyjaśnił, że wiele dróg gminnych wymaga nakładów finansowych.  

Zwrócił uwagę, by do 15 października składać wnioski do budżetu na potrzebne inwestycje, które należy 

wykonać.  

Radny Konrad Szafranek zwrócił się z prośba o przełożenie chodnika w kierunku szkoły. 

Pan Wójt zaproponował aby ten problem rozwiązać kompleksowo – zaplanować gruntowny remont wraz z 

kanalizacją począwszy od ul. Gostyńskiej aż do drogi powiatowej. Pan Wójt powiedział, że jako gmina cały czas 

czekamy na zatwierdzenie planu podziału środków z Unii Europejskiej w ramach WRPO.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że do dnia 24 grudnia należy złożyć oświadczenia majątkowe.  



 

Radny Jacek Jańczak poinformował, że w miejscowości Rębowo nie palą się lampy.  

Pan Wójt odpowiedział, że zostanie to zgłoszone.  

    

Pan Wójt, Wiesław Glapka omówił sprawę oczyszczalni ścieków w Gostyniu. Poinformował, że od roku 2013 

prowadzone są rozmowy w sprawie oczyszczania ścieków dla Gminy Piaski. Najważniejszą sprawą jest 

doprowadzenie do tego aby mieszkańcy gminy Piaski nie płacili w cenie ścieków za utrzymanie i eksploatację 

kolektorów i przepompowni ścieków znajdujących się na terenie Gminy Gostyń. ZWiK w Gostyniu do dnia 

dzisiejszego nie może wyliczyć kwoty oczyszczania 1m3 ścieków dla Gminy Piaski.. W chwili obecnej przy 

naszym kolektorze wykonano wykop, naruszono konstrukcję naszego kolektora. Sprawa została przekazana do 

Nadzoru Budowlanego oraz na policję.  

 

 Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk      Przewodniczący posiedzenia 

                   Konrad Szafranek  

 


