
Protokół Nr 3/2015 

wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

19 maja 2015r. w Urzędzie Gminy Piaski 

 

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka 

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

- Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej – Zenon Słomiński 

- Zastępca Przewodniczącego GSW – Stanisław Glapka 

 

 

Przewodniczący posiedzenia Pan Konrad Szafranek powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu 

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

złożyli zaproszeni goście.  

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej, Pan Zenon Słomiński jak również Zastępca Przewodniczącego, Pan 

Stanisław Glapka złożyli sprawozdanie z działalności Spółki. Odpowiadali na pytania radnych w tym zakresie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Następnie przewodniczący komisji poprosił Panią Skarbnik o omówienie projektów uchwał w sprawie: 

  

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

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła zmiany budżetu na 2015r.  

Podczas omawiania poruszano tematy: budowy kanalizacji w Bodzewie, napraw dróg gminnych, zaleceniach 

pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej jak również dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.  

Na poszczególne pytania odpowiedzi udzielał Wójt Gminy oraz Sekretarz.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy 

Piaski,  

Projekt uchwały omówiła Pani Elżbieta Karolczak, Skarbnik Gminy.  

Uwag do projektu nie wniesiono.  

 

- uznania za pomnik przyrody 

Przewodniczący posiedzenia odczytał projekt uchwały.  

Uwag do projektu nie wniesiono.  

 

- wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Piaski  

Uchwałę szczegółowo omówił Sekretarz Gminy, Pan Andrzej Konieczny.  

Uwag do projektu nie wniesiono.  

 

Wolne głosy i wnioski.  

Sekretarz Gminy poinformował iż konkurs na stanowisko ds. ochrony środowiska wygrała Pani Anna Roszak.  

Następny konkurs zostanie ogłoszony na stanowisko budownictwa i gospodarki przestrzennej. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych z sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy 

Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. Ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego za rok 2014r.  

Sprawozdanie zostało złożone do wglądu w biurze rady dnia  10 kwietnia 2015r. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała radnych ze stanem zadrzewień na terenie Gminy Piaski ,                  

a także oceną zasobów pomocy społecznej za rok 2014.  

Informacje stanowią załączniki do protokołu.  



W dalszej części Pani Irena Różalska odczytała pisma skierowane do Rady Gminy: 

- pismo mieszkańca Piasków w sprawie zadymiania środowiska     

Radni przyjęli do wiadomości.  

 

- pismo w sprawie likwidacji urzędów pocztowych 

Radni wyrazili opinię, iż sprawa skierowana jest do Starosty Gostyńskiego. 

 

- w sprawie bezpośredniej sprzedaży przez rolników produktów żywnościowych. 

Radni przyjęli do wiadomości.  

 

W dalszej części posiedzenia Pan Wójt szczegółowo omówił sprawy dotyczące budowy obwodnicy 

drogi 434 a  także pobudowania zbiornika wodnego Piaski – Gostyń.  

 

Radny Dariusz Naskręt poprosił by zawiadomić firmę, która zakładała światłowody o posprzątanie 

rozsypanego cementu przy przejściu dla pieszych przy ul. Gostyńskiej. 

 

Radna Helena Sikora zwróciła uwagę na dziurę, która pozostała przy wymianie słupów 

energetycznych przy ul. Chrobrego. 

 

Radny Marian Wyrzykiewicz – w imieniu mieszkańców Drzęczewa poprosił o postawienie znaków 

informacyjnych – dojazd do posesji, a także powiadomił, iż w Drzęczewie spróchniało wyposarzenie 

placu zabaw.  

 

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk       Przewodniczący posiedzenia: 

                            Konrad Szafranek 

  

 

 

 


