
Protokół Nr 4/2015 

wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

24 czerwca 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 

- Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach – Jan Nawrot 

- Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach – Edyta Biernacka 

- Kierownik GOPS w Piaskach – Violetta Kolendowicz 

 

 

Przewodniczący posiedzenia Pan Wiesław Woźniak  powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu 

trzech stałych komisji Rady. Zaproponował aby w pierwszej kolejności głos zabrali  zaproszeni goście.  

 

Dyrektor GOK w Piaskach, Pan Jan Nawrot  złożył informacje o organizacji zajęć i wypoczynku w okresie 

wakacji letnich dla dzieci i młodzieży przygotowane przez  Gminny Ośrodek Kultury.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Kierownik ZOSz w Piaskach, Pani Edyta Birenacka przedstawiła informację o organizacji zajęć i wypoczynku w 

okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży przygotowane  przez Szkoły w Piaskach, Bodzewie i w 

Szelejewie. Kirrownik ZOSz zapoznała Radnych z analizą sprawdzianów szóstoklasistów w 2015r., egzaminem 

gimnazjalnym w 2015r a także z arkuszami organizacyjnymi na rok szkolny 2015-2016.  

Informacje stanowią załącznik do protokołu.  

 

Kierownik GOPS w Piaskach, Pani Violetta Kolendowicz złożyła sprawozdanie z działalności Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w roku 2014. Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Następnie Przewodniczący posiedzenia, Pan Wiesław Woźniak poprosił Panią Skarbnik o omówienie uchwały w 

sprawie :  

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy  Piaski za 2014 rok 

 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła  szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

Piaski  za rok 2014. Omówiła: 

- wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaski za rok 2014 

- wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski za 2014r. 

- wykonanie dotacji celowych budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych ustawami,  

-wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami, 

- plan i wykonanie funduszu sołeckiego w 2014r. 

- wykonanie przychodów budżetu Gminy Piaski za 2014r. 

- wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2014 rok związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  

- wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za rok 2014, 

- stan zobowiązań Gminy Piaski na dzień 31.12.2014r. 

- zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unijnych 

- wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za rok 2014,  

- stopień realizacji programów wieloletnich na lata 2014 – 2017, 

- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Piaski za rok 2014  

- sprawozdania finansowe za 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach oraz Gminnego Ośrodka Kultury 

w piaskach.  

Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie. 



Pani Skarbnik zapoznała Radnych  z uchwałą Nr SO-0954/28/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Piaski za rok 2014r.  

Omówiła również  zaległości podatkowe od osób fizycznych i osób prawnych na dzień 31. 12. 2014r. to 

356 315,07 zł. 

W tym:  

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej,  

- podatek od nieruchomości ( osoby fizyczne i prawne) 

- podatek rolny (osoby fizyczne i osoby prawne) 

- podatek od środków transportowych ( osoby fizyczne i prawne) 

- podatek od czynności cywilnoprawnych 

W związku z powyższymi zaległościami podjęto następujące czynności : wysłano 577 upomnień, 105 tytułów 

wykonawczych.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Uchwały w sprawie :  

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnego Ośrodka Kultury w  Piaskach, 

- zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach,  

- udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014r., 

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

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2015 – 2018, 

- trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych: przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania 

udzielonej dotacji 

Szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Pani Elżbieta Karolczak.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Projekt uchwały w sprawie:  

- utworzenia odrębnego obwodu głosowania  

omówił Sekretarz Gminy, Pan Andrzej Konieczny.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 
Wolne głosy i wnioski.  

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał o naprawy dróg gminnych.  

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, informując, że w tym momencie  dziury w drogach są zaznaczane przez 

pracownika Urzędu.  Jest jednak problem z firmą, która wygrała przetarg, a w chwili obecnej  nie wywiązuje się 

z umowy. Pan Wójt dodał, iż sprawę postara się wyjaśnić w dniu dzisiejszym i da odpowiedź podczas obrad 

sesji.  

 

Radny Marian Wyrzykiewicz zwrócił uwagę na dziury w drodze przy cmentarzu w Piaskach, zaproponował by 

drogę naprawiła równiarka.  

Wójt Gminy poinformował, iż drogę przy cmentarzu należy naprawić poprzez wysypanie gruzu, ponieważ 

równiarka mogłaby bardziej zniszczyć nawierzchnie.  

 
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że zgodnie z planem pracy Rady Gminy, Rada powinna 
zaplanować komisję wyjazdową. Poprosiła o podanie terminu i godziny. 
Radni ustalili iż komisja wyjazdowa odbędzie się 3 lipca 2015r. o godz. 900. 

 

Sekretarz Gminy, Pan Andrzej Konieczny poinformował o naborach na wolne stanowiska:  

- podinspektora ds. budownictwa i gospodarki przestrzennej w Urzędzie Gminy Piaski 

- ds. księgowania wydatków w Urzędzie Gminy Piaski 

   

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska poinformowała o dopalaczach sprzedawanych na terenie 

Gminy Piaski oraz salonach gier.  

Podczas dyskusji Radni uznali, iż problem narkotyków, dopalaczy i salonów gier jest coraz większy, a bez 

wsparcia  Policji będzie coraz gorzej.  

 



Radna Karolina Przybylska poinformowała, że w Strzelcach  Wielkich zdemolowano plac zabaw. Dodał, iż 

zastanawia się czy złożyć pismo bądź wniosek do Dyrektora Przedszkola aby w Strzelcach Wielkich na placu 

zabaw zainstalować monitoring.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk       Przewodniczący posiedzenia: 

                            Wiesław Woźniak  

  

 

 


