
Protokół nr 2/2015 

z posiedzenia Komisji Budżetu, Działalności Gospodarczej i Handlu 

w dniu 25 lutego 2015r. 

w Urzędzie Gminy w Piaskach 

 

Obecni na posiedzeniu: 

1. Radni wg listy obecności 

2. Wójt Gminy – Wiesław Glapka  

3. Sekretarz Gminy – Andrzej konieczny 

4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak 

5. Przewodnicząca Rady Gminy w Piaskach  – Irena Różalska 

6. Redaktor Życia Gostynia - Dorota Jańczak  

 

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 podejmowane na najbliższej sesji Rady Gminy.                   

 

Poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektów uchwał w sprawie:  

 

 - zmian w uchwale Nr III/7/2014 Rady Gminy Piaski  z dnia 12 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu i 

zmian w budżecie gminy na 2014r.  

 

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015r. 

 

- wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki, 

- poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, 

 

Skarbnik Gminy – Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła projekty uchwał.  

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Projekt uchwały w sprawie  

- wyznaczenia przedstawiciela gminy Piaski na Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia Lokalna Grupa  

Działania „ Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w Pępowie. 

Przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska. 

Wszyscy Radni byli zgodni aby przedstawicielem gminy Piaski Lokalnej Grupy Działania został Wójt Gminy.  

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Następnie Przewodniczący posiedzenia poprosił Wójta Gminy – Pana Wiesława Glapkę o przedstawienie   

projekt uchwały w spawie:  

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Piaski   w 2015 roku, 

Wójt Gminy poinformował, że w pierwszej kolejności w/w projekt uchwały został przesłany do zaopiniowania 

przez Gostyńskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt „Noe”, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gostyniu 

oraz Koła Łowieckiego NR 20 „ŁOWCA” w Krobi.  

Wszystkie opinie są pozytywne.  

Pan Wójt omówił  również koszty utrzymania psów w schronisku w Henrykowie.  

Radni nie wnieśli uwag.   

 

Projekt uchwały w sprawie  

- plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2015  

Omówiła Przewodnicząca Rady Gminy.  

Radni nie wnieśli uwag.  

               

 - utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Piaski w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień  10 maja 2015 roku. 

Projekt uchwały szczegółowo przedstawił Pan Wójt. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

 

 



Wolne głosy i wnioski. 

 

Przewodniczący komisji odczytał sprawozdanie z przygotowań do wypoczynku zimowego w Gminnym Ośrodku 

Kultury w Piaskach.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała komunikat Ogólnopolskiego komitetu Protestacyjnego Rolników 

Wielkopolski i Kujaw dotyczące postulatów na temat sytuacji w rolnictwie. Dodała, iż więcej informacji udzieli 

Pan Antoni Grzebisz, który został zaproszony na posiedzenie Sesji rady gminy.  

Komunikat stanowi załącznik do protokołu.  

  

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała Radnych z wnioskiem Nadleśnictwa Piaski o ustanowienie pomnika 

przyrody. Odczytała projekt uchwały. Dodała, iż uchwała będzie podjęta w późniejszym terminie gdyż projekt 

uchwały musi być zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.  

Wszyscy Radni byli za podjęciem w/w uchwały. 

 

W dalszej części Przewodnicząca Rady zapoznała Radnych z pismami nadesłanymi drogą e-mail przez 

mieszkańca Piasków w sprawie zadymiania środowiska.  

Podczas dyskusji Radni uznali, iż wystosowane pisma przez Przewodniczącą Rady oraz Wójta Gminy do 

mieszkańca Piasków są zasadne.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Radnych aby działali zgodnie ze Statutem Gminy Piaski. 

 

Wójt Gminy poinformował, że z dniem 2 marca 2015r. rusza dowóz dzieci (78) ze wsi obwodu Szkoły w 

Bodzewie. Dowóz będzie organizowany przez ZUK Piaski autobusem (gimbus). 

 

Następnie omówiono organizację Dni Piasków- Bieg Bojanowskiego 

Radny Dariusz Naskręt przedstawił zmiany regulaminowe dotyczące Biegu Bojanowskiego (miedzy innymi o 

urządzeniu do pomiaru czasu, medalach, internetowych zapisach). 

  

      

Sekretarz Gminy, Pan Andrzej Konieczny powiadomił, że został ogłoszony konkurs na Kierownika ZOSz                

w Piaskach. 

Pan Wójt dodał, że zostanie również ogłoszony nabór na stanowisko budownictwa i gospodarki przestrzennej,              

Poinformował także o zmianie na stanowisku Kierownika GOPS w Piaskach  - nowy kierownik GOPS - Pani 

Violetta Kolendowicz. 

 

Pan Wójt poinformował, iż zgłosiła się firma o pobudowanie siłowni wiatrowej w Michałowie. To ma być jeden 

mały wiatrak do 1 MW oraz firma DOMREL, która zwróciła się  o pobudowanie siłowni wiatrowych                    

w  miejscowości Lipie i Bodzewo. Dodał, że jeżeli znajdą się chętnych (co najmniej 8 rolników), Rada będzie 

musiała podjąć uchwalę w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego.    

Wójt wspomniał również iż na terenie gminy firma LION ENERGY GPUP Sp. z o.o. w Lesznie pozyskuje 

dużych gospodarstw rolnych  do zainstalowania odnawialnych źródeł energii a także o składowisku odpadów 

promieniotwórczych w gminie Pogorzela.  

Przeprowadzono dyskusje na temat kopalni. Pan Wójt zapoznał Radnych z zagrożeniami jakie mogą powstać                  

w wyniku pobudowania kopalni. Poinformował również, że Kontent Wójtów i Burmistrzów Powiatu 

Gostyńskiego wystosował protest przeciwko budowaniu kopalni.  

 

Radny Dariusz Naskręt zakomunikował, ze na ul. 27 Grudnia znajduje się pustostan - budynek, który jest bardzo 

niebezpieczny. Poprosił aby zwrócić się do Nadzoru Budowlanego o rozbiórkę budynku. 

Pan Wójt odpowiedział, że sprawa pustostanu na ul. 27 grudnia jest bardzo trudna, ponieważ nie jest 

uregulowana sprawa spadkowa, prawdopodobnie jest kilku spadkobierców. Dodał, że Gmina zwróci się z 

pismem do Nadzoru Budowlanego o podjęcie działań.       

 

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że na skrzyżowaniu ul. Nowej i Wyzwolenia na chodniku rośnie 

jarzębina, przez którą podnoszą się płytki na chodniku. Zapytał czy jest możliwość usunięcia drzewa.  

 

Odpowiedzi udzielił pan Wójt, informując że sprawdzi czy szkody są duże i wtedy podejmie decyzje.  

 

Radny Wiesław Woźniak poprosił o wyczyszczenie rowu – rynsztoku – w Smogorzewie koło hydroforni.  

Pan Wójt odpowiedział, że sprawę przekaże Prezesowi ZUK w Piaskach. 



 

Radna Maria Wesołek zapytała o naprawę dróg gminnych.  

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt, informując że drogi gminne będą naprawiane w okresie wiosenno – letnim.  

Radny Wiesław Woźniak podjął dyskusję na temat drogi Smogorzewo – Talary – Mszczyczyn.   

 

  

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk      Przewodniczący posiedzenia 

                   Wiesław Wożniak  

  

 


