
Protokół Nr 1/2014 

wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

30 grudnia  2014r. w  GOK w Piaskach, ul. Strzelecka 4. 

 

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka 

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

 

Przewodniczący posiedzenia Radny Wiesław Wożniak powitał wszystkich obecnych, zaproponował by 

posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad sesji.  

Poprosił Pana Wójta o omówienie projektu uchwały w sprawie: 

- zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców wsi na terenie Gminy Piaski 

Pan Wójt szczegółowo omówił projekt uchwały.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Projekt uchwały w sprawie  

- określenia dziennej stawki opłaty targowej na 2015 rok 

omówiła Pani Skarbnik. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Uchwały w sprawie: 

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

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2014-2017 

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2015-2018 

- uchwały budżetowej na 2015r. 

szczegółowo omówiła projekty uchwał, odpowiadała na pytania radnych. 

Uwag do projektów uchwały nie wniesiono.  

 

Radny Dariusz Naskręt zapytał o budowę hali sportowej w Szelejewie. Sprawa dotyczy corocznego podnoszenia 

kosztów budowy. Koszty są wyższe niż zamierzone w 2012r. Radny zapytał :czy wybudowanie takiej hali się 

opłaca i czy zaplanowane 4,5 mln zł wystarcza.    

  

Pan Wójt wyjaśnił, iż zamierzając budowę hali sportowej w Szelejewie podano przybliżony koszt. W chwili 

obecnej jest przygotowana dokumentacja, wszystko również zależy od przetargów, co do zaplanowanych                   

4,5 mln zł myślę, że powinno wystarczyć. Pan Wójt wyjaśnił, iż pomysł  budowy hali pasywnej zrodził się  

później niż ujęto w WPF zamiar pobudowania hali w Szelejewie. Na wybudowanie zwykłej hali nie 

otrzymalibyśmy dofinansowania.  Hala pasywna jest droga w wybudowaniu lecz tańsza w utrzymaniu.  

 

Radny Stefan Śląski poinformował, że planowana hala pasywna w Szelejewie miała być o 30 % droższa niż 

budowa hali sportowej w Bodzewie. Za budową hali pasywnej była poprzednia rada Gminy. Wyszło dużo 

drożej, liczyliśmy na dotacje z Urzędu Marszałkowskiego.  

 

Pan Wójt wyjaśnił iż w Polsce znajdują się 4 hale pasywne, różnej wielkości. Są różne zdania na ten temat,                  

z kosztami nigdy nie będziemy pewni jeżeli chcemy budować przez trzy lata.  

Pan Wójt poinformował również o przetargu na dowozu dzieci do szkół. Oświadczył, że w przetargu starowały 

dwie firmy. Firma, która podała niższą cenę i wygrała przetarg zrezygnowała. W chwili obecnej dzieci będą 

dowożone do szkoły przez firmę, która podała duże wyższe koszty.  

 

Radny Marek Majsnerowski zapytał o gimbusa. 

 

Pan Wójt odpowiedział, że nie był brany pod uwagę gdyż Spółka prawdopodobnie gimbusa sprzeda. Pan Wójt 

omówił sprawę dowozu dzieci do szkół. 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.  

 



Radny Stefan Śląski zabrał głos w sprawie budżetu na 2015r. Oświadczył, że jest dużo inwestycji  a nie 

zaplanowano pobudowania rurociągu do miejscowości Anteczkowo. Radny wyjaśnił, iż mieszkańcy 

Anteczkowa nie mają wody pitnej, a obowiązkiem gminy jest zapewnienie mieszkańcom wody. Pan Stefan 

Śląski poinformował, że między firmą DANKO i byłym Panem Wójtem była zawarta umowa, firma wybuduje 

rurociąg a gmina w zamian wyremontuje drogę.  

 

Pan Wójt wyjaśnił, że jest to rurociąg Hodowli Roślin, gmina nie ma uprawnień aby na prywatnym terenie 

budować rurociąg. Oznajmił, że będą prowadzone rozmowy z dyrektorem DANKO, być może w 2016r., bądź 

jeszcze 2015r. uda się wykonać. W budżecie zaplanowano środki na remont dróg, w zamian za pobudowanie 

rurociągu wyremontujemy drogę.  Pan Wójt poinformował również o sprawie wody w miejscowości Łódź.  

 

Radna Beata Tyrakowska zabrała głos w sprawie gruntów w Lafajetowie. Poinformowała, iż mieszkańcy 

Lafajewoa tereny gminne które są przeznaczone na sprzedaż chcą przeznaczyć na budowę placu zabaw. 

 

Pan Wójt wyjaśnił, iż poprzednia Rada podjęła decyzję, które grunty gminne będą wystawione na sprzedaż. 

Mieszkańcy musieli wyrazić zgodę, nie było zainteresowania za strony mieszkańców. W tej sprawie żadne kroki 

nie zostały jeszcze podjęte. Pan Wójt poprosił o złożenie pisma w Sekretariacie Urzędu.  

 

Przewodnicząca rady Gminy podziękowała za złożone w terminie  oświadczenia majątkowe.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk       Przewodniczący posiedzenia: 

                            Wiesław Woźniak 

  

 

    

 


