
Protokół nr 1/2014 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Działalności Gospodarczej i Handlu 

w dniu 10 grudnia 2014r. 

w Urzędzie Gminy w Piaskach 

 

Obecni na posiedzeniu: 

1. Radni wg listy obecności 

2. Wójt Gminy – Wiesław Glapka  

3. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak 

4. Przewodnicząca Rady Gminy w Piaskach  – Irena Różalska  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Działalności Gospodarczej i Handlu – Pan Radny Wiesław Woźniak, powitał 

wszystkich obecnych na posiedzeniu komisji. Poinformował, że podczas obrad omówione zostaną projekty uchwał                  

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 rok, wynagrodzenia Wójta Gminy Piaski, przyjęcia planu 

pracy Rady Gminy na 2015 rok oraz przyjęcia planów pracy na rok 2015 Komisji Rady Gminy Piaski, budżetu               

na 2015 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018. 

Radny Wiesław Woźniak poprosił Panią Skarbnik Elżbietę Karolczak o przedstawienie projektu uchwały w sprawie 

zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 rok.  

Pan Radny Dariusz Naskręt zapytał o remont ulic wokół Rynku w Piaskach i remontu chodnika przy ul.Warszawskiej             

w Piaskach. Pani Skarbnik wyjaśniła, że inwestycje te zostaną przeniesione na 2015 rok, a uchwała w tej sprawie będzie 

najprawdopodobniej podjęta na ostatniej tegorocznej sesji. 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały.  

 

Następnie Pani Przewodnicząca Rady Gminy w Piaskach - Irena Różalska odczytała projekt uchwały w sprawie 

wynagrodzenia Wójta Gminy Piaski. Dodała, że to Rada Gminy ma obowiązek ustalenia wysokości wynagrodzenia,                 

a kwota proponowana w uchwale to jej propozycja. Argumentując wysokość wynagrodzenia podała, że nowo wybrany 

Wójt złożył deklarację o niepowoływaniu zastępcy, dzięki czemu urząd zyska oszczędności. Radni zgodnie stwierdzili, 

że brak zastępcy to racjonalna przyczyna dla proponowanej wysokości wynagrodzenia. 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

W dalszej części obrad Pani Przewodnicząca Rady Gminy w Piaskach - Irena Różalska odczytała projekt uchwały                   

w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2015 rok. 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Następnie Skarbnik Gminy odczytała projekt budżetu na rok 2015. Podczas przedstawiania projektu Pani Karolczak 

zwróciła uwagę m.in. na oszczędności powstałe w wyniku przeprowadzenia przetargu na ubezpieczenie majątku gminy.  

Podczas omawiania wydatków oświatowych Pan Wójt Glapka nawiązał do wydatków związanych z transportem dzieci 

do szkół. Wskazał, że istnieje możliwość zakupu biletów miesięcznych zamiast zakupu usługi dowozu dzieci do szkoły. 

Dodał, że istnieje dofinansowanie tego rozwiązania z Urzędu Marszałkowskiego. Wyraził jednak swoje wątpliwości, co 

do jego wprowadzenia. Po przeanalizowaniu przykładów jego zastosowania w innych gminach Pan Wójt wyraził opinie, 

że ryzykowne jest wprowadzenie takiej zmiany, głównie z uwagi na mało precyzyjne przepisy traktujące o zakupie 

biletów miesięcznych dla uczniów oraz mniejszą elastyczność przewoźników we współpracy ze szkołami. Radni zgodzili 

się z opinią Pana Wójta. W dalszej części spotkania Pan Radny Woźniak zapytał, o planowane przejścia na emerytury 

nauczycieli i związane z tym odprawy. Pani Skarbnik odpowiedziała, że znane są jej dwa takie przypadki. Następnie Pani 

Skarbnik wskazała, że wprowadzono obowiązek planowania środków finansowych na wsparcie rodzin zastępczych. 

Wyjaśniła, że mimo, iż w naszej gminie nie ma takiej potrzeby – kwota musi zostać zaplanowana. 

Przy omawianiu wydatków związanych z obsługą przytuliska w  Piaskach Pan Radny Naskręt zwrócił zaproponował, 

aby usprawnić proces adopcji psów przebywających w przytulisku. Jego zdaniem zasadne byłoby utworzenie dodatkowej 

zakładki na stronie internetowej gminy, gdzie znajdowałyby się dokładniejsze informacje o zwierzętach. 

W dalszej części Pani Skarbnik przedstawiła planowane wysokości dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków.                     

Pan Radny Wiesław Woźniak zwrócił uwagę, że kwoty dotacji są niskie w porównaniu do kosztów przydomowej 

oczyszczalni ścieków. Dodał, że często na zebraniach wiejskich mieszkańcy wskazują, że grunt w wielu miejscach 

wymusza budowanie oczyszczalni typu biologicznego, co jest o wiele droższe. Dodatkowo uważają, że gmina powinna 

dofinansowywać w większej kwocie te przedsięwzięcia, ponieważ dzięki temu pozbywa się problemu kanalizacji. 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że większe dofinansowania nie są możliwe do przyjęcia w tym projekcie budżetu – być 

może w roku kolejnym uda się to zmienić. Zauważyła również, że zmiana kwoty na dofinansowanie przydomowych 

oczyszczalni ścieków musi być zatwierdzona uchwałą rady gminy. 

W dalszej części omawiania projektu Pan Radny Naskręt zwrócił uwagę na konieczność wprowadzenia zmian                           

w organizacji Biegu im. E.Bojanowskiego, w celu unowocześnienia imprezy. Radni zgodzili się z tą opinią.  



Następnie Pani Skarbnik przedstawiła strukturę wydatków majątkowych w projektowanym budżecie.                        

Radny Dariusz Naskręt zaproponował, aby nawierzchnie drogi w Strzelcach Wielkich pobudować z kostki 

brukowej/trylinki, co ułatwi prace przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej planowanej w kolejnych latach w tej 

miejscowości. Pan Wójt stwierdził, że to dobra wskazówka, trzeba jednak przeliczyć koszty.  

Podczas omawiania inwestycji drogowych Pan Radny Wiesław Woźniak zwrócił uwagę, że kolejny raz inwestycje             

będą przeprowadzane na Piaskach, gdzie remonty bądź nowe nawierzchnie dróg są potrzebne także w innych wsiach 

gminy. Pan Wójt Glapka  przyznał, że wiele dróg w gminie nadal wymaga nakładów finansowych. Za inwestycją na 

ulicach Jesionowej i Klonowej przemawia jednak całkowity brak utwardzenia w tym rejonie, co w połączeniu ze 

specyfiką ukształtowania terenu powoduje bardzo duże utrudnienia w poruszaniu się.   Ponadto dodał, że dla tych ulic 

sporządzona jest dokumentacja, która też nie powinna zostać utracona przez brak inwestycji. Pan Radny Dariusz Naskręt 

zwrócił uwagę na problem z ulicą Drzęczewską. Stwierdził, że droga jest bardzo niebezpieczna, w szczególności                  

dla pieszych. Pan Wójt Glapka przyznał, że problem istnieje. Zaproponował, aby problem ten rozwiązać kompleksowo – 

zaplanować gruntowny remont wraz z kanalizacją. Dodał, że remont musiałby obejmować drogę aż do Drzęczewa 

Drugiego.  

 Reasumując Pan Wójt Wiesław Glapka powiedział, że jako gmina cały czas czekamy na zatwierdzenie planu podziału 

środków z Unii Europejskiej w ramach WRPO. Wyraził nadzieję, aby być może w tym ostatnim rozdaniu dotacji 

wykorzystać je jak najbardziej efektywnie na gminne inwestycje.  

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Następnie Pani Skarbnik przestawiła projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2018.  

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

W dalszej części Pani Skarbnik Elżbieta Karolczak przedstawiła  pozytywne opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej               

w Poznaniu na temat sfinansowania deficytu, projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-

2018.  

 

Następnie poruszono temat funduszu sołeckiego 

Pan Wójt poinformował, iż jest po spotkaniu z mieszkańcami Strzelec Małych i prawdopodobnie tegoroczny fundusz 

sołecki Strzelec Małych przepadnie. Mieszkańcy przeznaczyli środki na projekt dotyczący rozbudowy świetlicy 

wiejskiej. Do chwili obecnej nie ma dokumentacji. Sołtys Strzelec Małych, Pan Robert Celka przedstawił jedynie wizję 

w jaki sposób ma to wyglądać. Nie ma żadnej dokumentacji a fakturę należy przedstawić do końca grudnia. Budynek 

Świetlicy w Strzelcach Małych jest  gminny i należy przedstawić co i  w jaki sposób będzie robione. Do dnia 

dzisiejszego nikt nie przedstawił projektu. Jeżeli nie wykonają tego zadania do końca roku fundusz sołecki przepada. 

Dodał, że z końcem roku należy sporządzić sprawozdanie z funduszu sołeckiego, nie ma możliwości zmiany jeżeli 

sprawozdanie wysłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zwrot funduszu następuje we wrześniu do budżetu gminy. 

Pan Wójt poinformował, również iż zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim zadania mogą być zmieniane poprzez 

zebranie sołeckie. Zmiany można dokonać do dnia 31 października danego roku. Pan Wójt wyjaśnił, że wszyscy Sołtysi 

wiedzieli o możliwości zmiany zdań oraz               o terminie. Sołtys Strzelec Małych takich zmian nie dokonał.    

 

    

Pan Wójt, Wiesław Glpaka 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: Żaneta Gorwa      Przewodniczący posiedzenia: 

          Wiesław Woźniak 


