
Protokół Nr 2/2015 

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia,  

Opieki Społecznej, Sportu  i Turystyki  

 odbytego w dniu 24 lutego 2015r. w Urzędzie Gminy  Piaski 

 

 

Obecni na posiedzeniu : 

 

1. Radni – wg listy obecności 

2. Wójt Gminy – Wiesław Glapka 

3. Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

4. Przewodniczącą Rady Gminy -  Irena Różalska 

5. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak 

6. Dyrektor GOK w Piaskach – Jan Nawrot  

 

Przewodniczący Komisji Pan Konrad Szafranek powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu. 

 

Przewodniczący posiedzenia zaproponował aby w pierwszej kolejności głos zabrał Pan Jan Nawrot i  złożył 

sprawozdanie z przygotowań do wypoczynku zimowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach.  

 

Dyrektor GOK, Pan Jan Nawrot szczegółowo przedstawił sprawozdanie z przebiegu akcji „Zima 2015” - ferie z 

GOK Piaski.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Następnie Radny Konrad Szafranek 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. Poinformował, również o  

odławianiu bezdomnych zwierząt. Podejmując uchwałę należy wskazać gospodarstwo rolne w celu zapewnienia 

miejsca dla zwierząt gospodarskich W przypadku nie znalezienia odpowiedniego gospodarstwa uchwała zostanie 

podjęta w marcu.  

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. 

 

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, koncert gwiazdy). 

Pan Wójt przedstawił zmiany regulaminowe dotyczące Biegu Bojanowskiego (miedzy innymi o urządzeniu do 

pomiaru czasu, medalach, internetowych zapisach).  

W dyskusji nad koncertem gwiazdy zdania Radnych były podzielone. Przewodnicząca Rady Gminy 

oświadczyła,  iż każdy Radny w w/w sprawie będzie mógł się wypowiedzieć indywidualnie podczas obrad sesji.  

 

Przewodniczący komisji zwrócił się o wysypanie kruszywa na ścieżce rowerowej Piaski – Gostyń. Pan 

Szafranek poinformował również, iż koło punktu wypoczynkowego z tablicą poświęconą Edmundowi 

Bojanowskiemu przy trasie Piaski - Gostyń będzie postawiony stół a także więcej ławek wzdłuż ścieżki.  

      

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, że od 25 lutego 2015r. będzie zmiana na stanowisku Kierownika GOPS w Piaskach – nowy 

Kierownikiem GOPS w Piaskach -  Pani Violetta Kolendowicz. 

 

Radna Dagmara Rucińska zapytała o zmianę podatku w miejscowości Michałowo.  

Skarbnik Gminy wyjaśniła,, że w związku z tym iż do Urzędu wpływają zmiany geodezyjne wszystkie 

miejscowości gminy Piaski otrzymają pisma o ponownym założeniu deklaracji. 

Następnie radna poruszyła temat wiatraków w miejscowości Michałowo.    

 

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

wiatrak do 1 MW.  Powiadomił, iż zwróciła się również firma DOMREL o pobudowanie wiatraków w 

miejscowości Lipie i Bodzewo. Dodał, że jeżeli znajdzie 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.  

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk      Przewodniczący posiedzenia 

                   Konrad Szafranek  

 

  


