
Protokół Nr 2/2015 

wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

25 marca  2015r. w  GOK w Piaskach, ul. Strzelecka 4. 

 

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka 

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

- Prezes Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu – Aneta Karkosz 

- przedstawiciele Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 

 

Przewodniczący posiedzenia Pan Stefan Śląski powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu trzech 

stałych komisji Rady. Zaproponował aby w pierwszej kolejności swoje sprawozdania z działalności złożyli 

zaproszeni goście.  

 

Prezes SFPK w Gostyniu, Pani Aneta Karkosz  szczegółowo przedstawiła sprawozdanie z działalności 

Samorządowego Funduszu Poręczeń kredytowych.  

Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Następnie sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 

złożyły Pani  Kornelia Michalak oraz Pani Karolina Walkowiak.  Przedstawiciele stowarzyszenia szczegółowo 

omówiły działalność, odpowiadały na pytania radnych. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Następnie omówiono sprawy dotyczące budowy składowiska odpadów promieniotwórczych. 

Informację o w/w składowisku  przedstawiła Pani Anna Roszak – pracownik Urzędu Gminy.  

Poinformowała, że dnia 16 marca przedstawiciele Urzędu Gminy w Piaskach, urzędu miejskiego w Pogorzeli, 

rady gminy w Piaskach oraz mieszkańcy obu gmin uczestniczyli w wyjeździe do miejscowości Rożan (około 90 

km od Warszawy), gdzie znajduje się Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych. 

Wyjazd odbył się w celu przybliżenia tematyki odpadów promieniotwórczych i zapoznania się z sytuacją                  

w Różanie, w związku z planowanym utworzeniem na terenie gminy Pogorzela składowiska nisko- i średnio 

aktywnych odpadów promieniotwórczych. 

Część teoretyczna spotkania poprowadzili przedstawiciele departamentu energetyk jądrowej Ministerstwa 

Gospodarki, przedstawiciele Państwowego Instytutu geologicznego oraz dyrektorzy Krajowego Składowiska 

Odpadów Promieniotwórczych i Zakładu unieszkodliwiania Odpadów promieniotwórczych. Następnie odbyło 

się zwiedzanie terenu składowiska i spotkanie z Burmistrzem Gminy Różan. 

 

Najważniejsze wnioski z tej teoretycznej prelekcji: 

1. obszar składowiska – czyli teren o powierzchni 100 ha pomiędzy miejscowościami Bielawy Pogorzelskie  i 

Bielawy Szelejewskie, tuż przy granicy administracyjnej Gminy Piaski.. Odległości od miejscowości Bielawy 

Pogorzelskie. To ok. 250/300 m od centrum (droga powiatowa) 

Bielawy Szelejewskie ok. 700-800 m 

Stefanowo ok. 2 km 

Szelejewo Drugie ok. 2,5 km 

Szelejewo Pierwsze  ok. 3 km 

2. cel powstania: Składowanie odpadów średnio – nisko aktywnych, czyli takich, które powstają w szpitalach, 

uczelniach, ośrodkach naukowych, a są nimi zużyte rękawiczki, fartuchy lignina, czy zużyte czujniki czadu, 

które również zawierają pierwiastki promieniotwórcze. Czy odpadów powstających w czasie pracy z jednym 

naukowym reaktorem jądrowym o nazwie Maria. 

W tym miejscu nie można składować odpadów wysokoaktywnych. Czyli takich , które powstają bezpośrednio 

przy pracy reaktora – np. zużyte paliwo a także odpady medyczne z terapii nowotworowej)  

3. badania geologiczne sprawdzające czy w tym miejscu mogłoby ewentualnie powstać to składowisko: 

Warunki: podłoże – gliny lub iły, brak zagrożenia powodziowego, trzęsienia ziemi, czy brak kontaktu z wodami 

gruntowymi. 

 



4. Brak zagrożenia ze strony promieniowania i ze strony hipotetycznego składowiska.  W miejscu spotkania 

czyli ok. 30 km od Składowiska w miejscowości Różan zostało zmierzone promieniowanie tła czyli takie jakie 

codziennie każdy z nas pobiera z promieni  słonecznych i kosmosu i wynosiło ono około 80 nS 

Na miejscu składowiska również było badane promieniowanie i wynosiło około 120 nS czyli teoretycznie nadal 

w granicach. Takie promieniowanie jest badane w kilku miejscach w Polsce przez Instytut Meteorologii i ponoć 

w Zakopanem gdzie promieniowanie jest większe niż w miejscu składowania odpadów promieniotwórczych 

5. Etapy powstawania takich odpadów promieniotwórczych: 

 Zbierane z jednostek: szpitali uczelni, instytutów badawczych 

 Transport do miejsca unieszkodliwiania 

 Ołowiane butelki -  zalewanie betonem metalowych beczek a jeżeli są to odpady organiczne czyli np. szczury 

na których wykonywano badania to żywicą, formalina w postaci stałej.  

  składowanie w betonowych bunkrach, które po zapełnieniu są zalewane betonem. 

 Jak są małe buteleczki z odpadami porotwórczymi, to na zewnątrz w ziemi są otwory wyglądające jak 

studzienki, są one otwierane, Male flakony zrzucane w dół  

6. Jak wygląda składowisko, jak miałoby wyglądać składowisko. W jednym miejscu miałoby być miejsce 

unieszkodliwiania i składowania. Ponadto biurowce, parkingi, strefa buforowa, oraz potężne nowoczesne 

centrum edukacyjne. 

7. Zatrudnienie - prawdopodobnie 120 osób gdzie większość  to specjaliści,  kierowcy są szkoleni  pod 

kontrolą Państwowej Agencji atomistyki. Na składowisku w Rogoźnie zauważono tylko dwóch ochroniarzy oraz 

jedną Panią w budynku biurowym.  

 

Pracownik Urzędu poinformował  również o  zadawanych pytaniach w sprawie składowiska.  

 

1. Zyski dla Gminy Pogorzela – jest to kwota rzędu około 10 mln złotych rocznie, dodatkowo dochodzi 

kwestia podatku od nieruchomości. 

Zyski finansowe 

Zyski dla Gminy Pogorzela wynoszące 400% podatku od nieruchomości zebranego w roku poprzednim. Kwota 

ta nie może przekroczyć 10,5 mln złotych -  czyli max 10,5 mln złotych 

2. Co to jest strefa buforowa i jak miałoby wyglądać i jaki ma cel? 

W składowisku w Rogoźnie  nie maja żadnej strefy, jest  tylko wysoki na  około 2 metrów betonowy płot                   

z drutem kolczastym a zaraz za nim rolnicy już sieja zboże, w naszym przypadku mogłoby to  być w granicach 

paru ha 

3. Czas eksploatacji tego składowiska – to koło 100 lat. Później następuje okres 5 lat bardzo intensywnych 

badań, nad bezpiecznym zamknięciem składowiska które będzie jeszcze oddziaływać setki a nawet tysiące lat. 

Przeprowadzone zostaną badania czy nie zagrozi ewentualna powódź bądź trzęsienie ziemi. W momencie 

zamknięcia nie ma 100% pewności czy nic się nie stanie ze składowiskiem  

W tym momencie zadano kolejne pytanie : w takim razie wpływ ewentualnej kopalni, bo jest duża ingerencja w 

warstwy ziemi, czy nie zagrożą ewentualne zawalenia, tąpnięcia. Odpowiedź brzmiała, że oni dopiero niedawno 

dowiedzieli się o planowanej budowie kopalni, Geolog stwierdził, że nie będzie miała wpływu.  Z  informacji, 

które były podane w styczniu po pierwszym spotkaniu władz gminy Pogorzela z inwestorami wynika że 

ewentualne składowisko miałoby zatrzymać budowę kopalni, tak więc informacje sprzeczne. 

4. Dlaczego na tych terenach ----- odpowiednie warunki geologiczne, ale jeszcze ponoć to ze to teraz w 

całości agencji skarbu państwa i nie trzeba mieć zgody właścicieli gruntów na wejście.  

5. Ostateczny termin badań geologicznych i całego przedsięwzięcia: Rok 2023, Na zadane pytanie  dlaczego 

skoro badania około 3 tyg., później najwyżej etapy postepowania administracyjnego. Otrzymano odpowiedź: 

ponieważ do 2027 powstanie w Polsce elektrownia jądrowa i musi powstać składowisko. Na powierzchniowym 

składowisku nie można składować odpadów z elektrowni. Dlatego więc w pierwszej kolejności odpady będą 

składowane na terenie elektrowni aż minie i czas półrozpadu czyli aż promieniowanie będzie mniejsze, następnie  

gdy już będą średnio i niskoaktywne zostaną przewiezione na składowisko. Na pytanie gdzie będą składowane  

odpady wysokoaktywne pochodzące z terapii nowotworowej, nie uzyskano odpowiedź. 

6. Transport czy jest bezpieczny – do tej pory nie było żadnych wypadków drogowych i skażeń odpadami 

opiniotwóczymi. 

7. Zyski dla miejscowości ościennych gmin ---- odpowiedzieć, impuls dla lokalnej gospodarki, wzrost 

znaczenia gminy w regionie. 

8. Transport zza granicy – prawo zabrania – ale może się zmienić 

9. Znaczenie głosu społeczeństwa – trwaj konsultacje ze społeczeństwem, prawdopodobnie musi być 

przeprowadzone referendum wśród mieszkańców gminy na której ma powstać składowisko. 

10. Pieniądze dla Gminy – burmistrz Rożan poinformował, że  maja wysoko rozwiniętą socjalkę – stypendia 

itp. Są dopłaty mieszkańcom do wody. Na pytanie dlaczego do wody – odpowiedź – ponieważ w badaniach 

wykryto minimalne ilości pierwiastków promieniotwórczych 



11.  Jakie zalety i  rozwój?  W gminie Różanie nie ma ani rolnictwa, jeżeli chodzi o rozwój przemysłu:  

powstanie marketu Biedronka, hotel oraz przedsiębiorstwo produkujące brykiety. 

Pracownik Urzędu, Pani Anna Roszak omówiła również kwestie postępowania administracyjnego.  

Decyzja środowiskowa wydawana dla każdego przedsięwzięcia ingerującego w środowisko. Według 

rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć znacząco oddziałujących na środowisko to przedsięwzięcie zalicza się 

do zawsze znacząco oddziałujących na środowisko. Takie postępowanie trwa długo, zapewniony jest udział 

społeczeństwa w drodze referendum, jednak nawet sprzeciw społeczeństwa nie do końca wpływa na decyzję 

jaką wydaje burmistrz gminy na której powstanie składowisko. 

 

W podsumowaniu poinformowała, że na spotkaniu  przedstawiono tylko korzyści,  nie było przedstawionych 

żadnych minusów.  

Straty:  

 Zagrożenie dla środowiska, bo nas nie będzie a składowisko zostanie 

 Promieniowanie oddziałuje na nasze DNA uszkadzając je a my je przekazujemy naszemu  potomstwu 

 Zagrożenie dla naszej wysoko rozwiniętej kultury rolnej 

 Strata wartości płodów rolnych 

 Zanieczyszczenie wody 

Korzyści:  

Dla gminy Piaski żadnych. Profity czerpałaby tylko Gmina Pogorzela.  

Była mowa o: 

 Nowoczesnym centrum edukacyjnym, zagraniczni gości,  

impuls dla lokalnej gospodarki, wzrost znaczenia gminy w regionie 

 

Podczas dyskusji nad składowiskiem odpadów promieniotwórczych radni uznali, iż należy poczynić wszystkie 

starania aby w/w składowisko nie powstało.  

Mapka terenu stanowi załącznik do protokołu.  

 

W następnej kolejności omówiono projekty uchwał w sprawie: 

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

- finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną 

Projekty uchwał szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. 

Uwag do projektów uchwały nie wniesiono.  

 

- powołania przedstawiciela Gminy Piaski do Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Wspierania   

Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy, Pan Wiesław Glapka. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Piaski, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Piaski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, 

- zmieniająca uchwałę nr XXIV/158/2008 z dnia 25 września 2008r. w sprawie przystąpienia gminy Piaski do 

Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska” z siedzibą w 

Pępowie 

Projekty uchwał szczegółowo omówił Sekretarz Gminy Andrzej Konieczny. 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

    

Wolne głosy i wnioski.  

 

Przewodnicząca rady Gminy, Pani Irena Różalska odczytała pismo Sołtysa Wsi Strzelce Małe, Pana Roberta 

Celki dotyczące generalnego remontu drogi gminnej przebiegającej przez wieś (dz. nr 180) wraz z całą 

infrastrukturą drogową.   

 

Pan Wójt poinformował radnych o kosztach związanych z w/w inwestycją. Dodał, że w chwili obecnej nie ma 

takiej możliwości aby przeprowadzić kompleksową naprawę drogi. Droga w Strzelcach małych zostanie 

naprawiona tak jak drogi gminne w pozostałych miejscowościach i będzie to remont cząstkowy.  

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się do Wójta aby wystosował odpowiednie pismo do Sołtysa. 

Wójt oświadczył, że odpowiedź w/w spawie zostanie przesłana. 

 



Pan Wójt poinformował również o piśmie otrzymanym od Radnej Karoliny Przybylskiej dotyczące dewastacji 

drogi gminnej w Strzelcach Wielkich. Ciężarówki przejeżdżające niszczą pobocze, chodnik i całą infrastrukturę 

niedawno wyremontowanej drogi. Wójt zaproponował by przy kolejnej dewastacji drogi spisać numer 

rejestracyjny pojazdu i  zgłosić na policje.  

 

Radna Karolina Przybylska oświadczyła iż rozmawiała z przedsiębiorcą i wyraził zgodę aby transport odbywał 

się droga powiatową przez posesję przedsiębiorcy bądź droga polna (nie utwardzoną asfaltem), która prowadzi 

na zaplecze posesji przedsiębiorcy, jednak do tej pory nic się nie zmieniło. Oświadczyła również, że rolnicy 

którzy dojeżdżają do pól wjeżdżają od strony Strzelec Wielkich a z pól wyjeżdżają łukiem po drugiej stronie aby 

nie niszczyć drogi.  

 

Wójt  Gminy poinformował, że do przedsiębiorcy zostanie przesłane pismo celem zwrócenia uwagi kierowcom 

transportu,  którzy wykonują transport, że dewastacja chodnika lub krawężnika zostanie zgłoszona policji .   

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała Radnych o kolejnych pismach mieszkańca Piasków,                     

ul. Sienkiewicza w sprawie zadymiania środowiska.  

 

Radny Tomasz Ciesielski poinformował, że rozmawiał z mieszkańcem w tej sprawie, pokazał mu komin, który 

wyprowadzony jest przy posesji mieszkańca. Radny wspomniał również o rozmowie z Prezesem GSSCh                  

w Piaskach.  Oświadczył, że w jego kompetencjach jest sprawdzanie kominów murowanych, te które zostały 

pobudowane – metalowe wymagają zgody Nadzoru Budowlanego.    

 

Wójt Gminy odczytał pismo Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura                  

w Lesznie  dotyczące przeprowadzenia kontroli działalności przedsiębiorstw działających w Piaskach przy                

ul. Gostyńskiej 11. Z treści pisma wynika, że powstałe przedsiębiorstwa na terenie GSSCh w Piaskach nie 

stanowią bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub środowiska zgodnie z ustawą o swobodzie działalności 

gospodarczej.  WIOŚ w Lesznie stwierdza, że brak jest podstaw faktycznych do przeprowadzenia czynności 

kontrolnych w trybie interwencyjnym tzn. z pominięciem zawiadomienia przedsiębiorcy(ów).   

Pan Wiesław Glapka poinformował również o innych mieszkańcach Piasków, którzy dzwonią w sprawie 

zadymiania środowiska.  

 

Radny Wiesław Woźniak poruszył temat bobrów na rzeczce Dąbrówka. Poinformował, że bobry przy rzeczce 

Dąbrówka dewastują brzeg i pola, budują tamy, wszystkie stare drzewa zostały przez bobry wycięte. WZIR 

zaproponował aby wyciąć wszystkie drzewa przy rzece Dąbrówka, jednak nikt nie wyraził zgody.  

Radny Wiesław Wożniak zaproponował aby w/w sprawie komisja rolnictwa przyjechała zapoznała się z sprawą 

oraz zrobiła zdjęcia. 

 

Wójt Gminy poinformował iż należy wystosować pismo do Starosty Gostyńskiego o interwencje w/w sprawie.  

 

Radny Stefan Śląski zabrał głos w sprawie wycinki drzew. Poinformował, że w Szelejewie grono mieszkańców 

wycina drzewa a także krzaki. Zgodnie z przepisami prawa na wycinkę drzew musi być wydane pozwolenie, 

jednak nie można wycina krzewów. Za bark pozwolenia są bardzo wysokie kary. 

 

Wójt Gminy poinformował, że jest bardzo dużo wniosków o wycinkę drzew. N terenie gminy jest bardzo dużo 

topoli, które mają ok. 40 lat i stwarzają niebezpieczeństwo. Bardzo dużo mieszkańców sadziło świerki przy 

posesjach, teraz zagrażają budynkom, przewodom elektrycznym i na te wnioski są wydawane pozwolenia a         

w zamian za wycinkę mieszkaniec zobowiązany jest posadzić 2 nowe drzewa.  

 

Radny Dariusz Naskręt zapytał czy na osiedlu Drzęczewo podczas sprzedaży działek był zaznaczony termin 

zakończenia budowy, chodzi o pobudowanie nowej drogi. Radny zaznaczył, że w chwili gdy droga zostanie 

pobudowana ciężki sprzęt dojeżdżający do miejsca budowy zniszczy drogę.  

 

Wójt Gminy poinformował, że podczas opracowywania planu oraz sprzedaży działek na osiedlu Drzęczewo 

takiego zapisu nie było. 

 

Kosze w Gabonogu , naprawa ul. Kasprzaka (przyciąć druty). 

  

Przewodnicząca Rady Gminy zwróciła się z prośba o postawienie wiaty przystankowej przy GSSCh w Piaskach.  

 

Wójt Gminy poinformował, że w/w sprawie przeprowadzi rozmowę z prezesem GSSCh w Piaskach.  



Radna Maria Wesołek poinformowała, że wśród mieszkańców Gminy Piaski  przeprowadziła ankietę  w sprawie 

zmian godzin Sesji Rady Gminy. Z ankiety wynikło: 

-  30 osób odpowiedziało, że jeżeli komuś zależy każda godzina jest dobra, 

- 15 osób odpowiedziało po co ja mam iść skoro mam swojego przedstawiciela, 

- 5 osób nie wiedziało o możliwości uczestniczenia w sesjach Rady Gminy. 

 

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że sprawę poruszył tylko ze względu na to iż wiele młodych osób 

zwróciło uwagę na to, ze sesje rady Gminy odbywają się w godzinach, w których nie mogą uczestniczyć ze 

względu na pracę.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, że  we wcześniejszych kadencjach również przeprowadzono 

dyskusję na temat godzin sesji. Zwróciła uwagę na to, iż na sesje przychodziło kilku mieszkańców starszego 

pokolenia, nie było młodych ludzi, na sesjach uroczystych oprócz kilku stałych osób nikt więcej z mieszkańców 

się nie pojawił. Dlatego podjęto decyzję aby sesje Rady Gminy odbywały się o godz. 1300.  

   

Wójt Gminy poinformował, że większość Radnych byłych kadencji było rolnikami, tak jak również sołtysi, 

którzy powinni być łącznikiem między Wójtem, Radnymi a mieszkańcami danej wsi.  Dla Sołtysów godz. 1300 

jest odpowiednia.      

 

Następnie Wójt Gminy poruszył temat przytuliska w Smogorzewie.  Poinformował, że pojawił się wpis na fb 

oczerniający przytulisko.  Przedstawił koszty jakie Gmina ponosi za utrzymanie przytuliska oraz jakie koszty 

poniosła by gdyby zwierzęta znalazły się w schronisku dla zwierząt w Henrykowie.  Zwrócił uwagę na fakt,                

że przed podjęciem uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Piaski   w 2015 roku wysłano projekt uchwały celem zaopiniowania. 

Gostyńskie Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt „Noe” wydało pozytywną opinie. Pan Wójt poinformował, że 

podczas spotkania z Panią Jerszyńską – prezesem Stowarzyszenia „NOE” poruszono temat wyprowadzania 

psów na spacer przez wolontariusz. ZUK w Piaskach zakupił smycze jednak sprawę należy dokładnie 

przeanalizować. Chodzi o ubezpieczenie wolontariuszy, kto będzie odpowiadał np. za pogryzienie. Jeżeli Radca 

prawny potwierdzi, że w jakimkolwiek  przypadku odpowiedzialność  spadnie na gminę na wolontariat nie 

wyrażę zgody.  

 

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że osobie,  która dokonała wpisu wraz ze zdjęciami z pewnością nie 

chodziło o to, że psy w przytulisku są źle traktowane, nie mają co jeść i że mają złe warunki. Myślę, że celem 

było zagranie na emocjach  aby znalazły się osoby, które przygarną zwierzę.  

Osobiście stwierdzam, że psy w przytulisku mają dobre warunki, opiekę weterynaryjną, zadbane  kojce                

i pełne miski. Dodał, że wie że, od momentu gdy na stronie Gminy zamieszczane są zdjęcia bezdomnych 

zwierząt, 2 psy poszły już do adopcji. 

 

Wójt Gminy poinformował, że w miejscu gdzie stały stare kojce będzie zrobiony teren dla psów aby mogły 

pobiegać, bezdomne zwierzęta będą wypuszczane przez pracownika.  Zwrócił się również do Radnego Dariusza 

Naskręta aby porozmawiał z Panią ze Stowarzyszenia by w niedzielę o godzinie 2000  nie dzwonić do 

pracownika,  że ma jechać otworzyć przytulisko bo chce pokazać psa.  

 

Sekretarz Gminy Pan Andrzej Konieczny poinformował, że w wyniku przeprowadzonego konkursu 

Kierownikiem Zespołu Obsługi Szkół została Pani Edyta Biernacka.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk       Przewodniczący posiedzenia: 

                            Stefan Śląski 

  

 

 

  


