
Protokół Nr 5/2015 

wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

16 września 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 

- Inspektor ds. ZP – Witold Furmaniak 

- Prezes ZUK w Piaskach sp.  z o.o.  – Paweł Wujek 

- Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach – Edyta Biernacka 

 

 

Przewodniczący posiedzenia Radny Stefan Śląski  powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu 

trzech stałych komisji Rady. Zaproponował aby w pierwszej kolejności omówić projekty uchwał podejmowane 

na najbliższej sesji Rady.   

  

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

Projekt uchwał omówiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.  

Sprawy dotyczące inwestycji szczegółowo przedstawiali Wójt Gminy oraz Inspektor ds. ZP. 

Odpowiadali na pytania radnych. 

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 Skarbnik Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- utworzenia odrębnego obwodu głosowania  

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Piaski od powiatu Gostyńskiego zadań związanych z zimowym 

utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016, położonych w granicach administracyjnych 

gminy 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- zmiany uchwały Nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski 

- zmiany uchwały Nr XXX/184/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Projekty uchwał omówił Wójt Gminy.  

Poinformował, Radnych, że od 01 stycznia 2016 r. proponowana jest zmiana regulaminu utrzymania 

czystości  i porządku na terenie gminy Piaski. Zmiany dotyczą częstotliwości odbioru odpadów z tworzyw 

sztucznych oraz odpadów biodegradowalnych.  

Po dyskusjach z firmą odbierająca odpady oraz po przeprowadzonych kontrolach proponuje się, aby 

odpady z tworzyw sztucznych odbierane były w okresie czerwiec - sierpień – nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, a w pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

Obecnie odbiór tworzyw sztucznych odbywa się z następującą częstotliwością: w okresie kwiecień – październik 

– nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,  w pozostałym okresie – nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

 

Proponowana zmiana wynika z faktu, iż nie ma potrzeby odbioru powyższych odpadów  co dwa tygodnie, gdyż: 



 ilość tworzyw sztucznych nie jest wystarczająca, aby zapełnić samochód zbierający,    

 niepotrzebne są koszty, które przedsiębiorca liczy sobie za dodatkowy odbiór oraz transport do ZGO 

Jarocin,  

 najwięcej tego typu odpadów jest w okresie upałów, a więc  w miesiącach od czerwca do sierpnia, 

 w przypadku, gdy ktoś będzie miał potrzebę pozbycia się odpadów częściej niż proponowana 

częstotliwość, może je dostarczyć do PSZOK w Smogorzewie. 

 

Kolejna zmiana dotyczy odpadów biodegradowalnych. Proponuje się, aby odstąpić od zbiórki tych odpadów w 

systemie workowym i pozostawić tylko możliwość dostarczania odpadów biodegradowalnych do PSZOK.   

Zmiana ta wynika z faktu,  iż odpady biodegradowalne są bardzo uciążliwe: 

 zaczynają fermentować,  

 niemiło pachnieć,  

 worki zaczynają przeciekać,  

 pod wpływem ciężaru rozdzierają się,  

 pracownicy mają problem z załadunkiem tych worków na auto,  

 samochód transportujący te odpady wymaga za każdym razem mycia  i dezynfekcji,  

 wpływa to na wzrost ceny podawanej  przez przedsiębiorcę w przetargu na odbiór i transport odpadów, 

 mieszkańcy nie dostosowują się do zasad segregacji,   

 wrzucają do worków przeznaczonych na odpady zielone także  inne frakcje odpadów, 

  wzrost cen  zagospodarowania tych odpadów, 

 ma zachęcić właścicieli nieruchomości do kompostowania w przydomowych ogródkach. 

 

Można także przemyśleć opcję, w której odpady biodegradowalne byłyby odbierane  w okresie lipiec – wrzesień 

raz w miesiącu, a w pozostałym okresie właściciel nieruchomości mógłby je dostarczać do PSZOK. 

 Przewodniczący posiedzenia Radny Stefan Śląski przeprowadził głosowanie nad zaproponowanymi zmianami. 

- za zmianą dotyczącą odbioru tworzyw sztucznych głosowało 14 radnych 

- za odstąpieniem od zbiórki odpadów biodegradowalnych głosowało 10 radnych  

Uwag do projektu nie wniesiono. 

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego 

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy Piaski.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.   

Wolne głosy i wnioski.  

 

Radny Stefan Śląski zapytał o budowę hali sportowej w Szelejewie.  

Wójt Gminy omówił szczegółowo etapy budowy hali. Przedstawił problemy związane z ogłoszeniem przetargu 

jak również z samą budowa. Dodał, że opracowanie przetargu odbywa się ze współpracą Kancelarii Prawniczej, 

jednak do dnia dzisiejszego trudno jest wyegzekwować od projektanta hali przekazania danych do 

przygotowania przetargu, których zobowiązał się dostarczyć i m.in. to opóźnienie ogłoszenia przetargu. 

Poinformował, że prawdopodobnie  do końca października przetarg zostanie ogłoszony i gdyby zdarzyło się tak 

iż żadna firma nie przystąpi do przetargu, Wójt zaproponował aby wspólnie z Radą  opracować stanowisko, co 

dalej z budową hali sportowej w Szelejewie.  

Radni byli za propozycją Pana Wójta.  

 

Kierownik ZOS w Piaskach złożyła informację o funkcjonowaniu oświaty gminnej w roku 2015/2016. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Przewodnicząca Rady Gminy poprosiła Panią Edytę Biernacką aby na następne posiedzenie komisji 

przygotowała informację o ilości oddziałów, dzieci,  zatrudnionych nauczycieli jak również ilości pracowników 

zatrudnionych w placówkach oświatowych na terenie gminy Piaski.     

 

Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o. przedstawił informację o działalności spółki gminnej. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

Podczas dyskusji omawiano sprawy dotyczące podłączeń mieszkańców do kanalizacji ściekowej oraz  

prowadzanych kontroli, porozumienia zawartego między Gminą Piaski a Gminą Gostyń w sprawie oczyszczania 

ścieków, remontów hydroforni na terenie Gminy Piaski,  jak również budowie wodociągów na terenie Gminy 

Piaski. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała że, odbędą się dwie komisje wyjazdowe.  

Pierwsza to wyjazd Rady Gminy do Witaszyczek, odbędzie się – 22 września 2015r. o godz. 900 

Objazd terenu gminy – 29 września 2015r. godz. 900 (zbiórka przy kościele). 



 

Przewodnicząca Rady Gminy, w związku z artykułem w gostyn24 zapytała Kierownik ZOSz w Piaskach o 

zarobki katechetów na terenie gminy Piaski.  

Pani Edyta Biernacka wyjaśniła, że w podanych danych do redakcji  gostyn24 uwzględniono wszystkie kryteria 

jakie składają się na wynagrodzenie nauczycieli. Po uzgodnieniach z innymi gminami okazało się iż nie 

wszystkie podały pełne wartości wchodzące w wynagrodzenie katechetów. Jest to błąd redaktora, ponieważ nie 

sprecyzował pytania.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała również o  artykule, który również ukazał się w gazecie gostyn24 

w sprawie darmowego piwa. Przedstawiła radnym swoje stanowisko wobec tego problemu. 

  

Sekretarz Gminy poinformował o ankietach dotyczących gospodarki niskoemisyjnej, zbiórki sprzętu 

elektronicznego oraz o przygotowywanych planach odnowy miejscowości.  

 

Radna Karolina Przybylska poruszyła temat placu przy przedszkolu w Strzelcach Wielkich. Poinformowała, że 

przez okres wakacji plac przy przedszkolu został zdewastowany, nie jest przygotowany dla niepełnosprawnych  

dzieci uczęszczających  do przedszkola. Mieszkańcy w funduszu sołeckiego nie są w stanie wysupłać pieniędzy 

na remont placu.  Poprosiła o zaplanowanie środków na odbudowę.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, że środki na plac przy przedszkolu w Strzelcach Wielkich może zaplanować 

Dyrektor Przedszkola w Piaskach. 

 

Radny Maciej Urbaniak poinformował o skargach mieszkańców Granonoga, którzy chodzą pieszą bądź jeżdżą 

rowerami, że w miejscu, w którym przeprowadzany jest remont nie ma kładki aby można było bezpiecznie 

przejść.  

Wójt poinformował, że przeprowadzi rozmowę z Dyrektorem Zarządu Dróg Panem Mayerem, ponieważ 

inwestycja nie jest to nasza inwestycja. Dodał, że jest to plac budowy i będzie to bardzo trudne gdyż jest to 

niebezpieczne, naj prawdopodobnie wykonawca inwestycji nie wyrazi zgody na obecność osób nie związanych z 

firmą na terenie budowy. 

 

Radny Maciej Urbaniak poprosił również o postawienie znaku zakaz postoju w Piaskach na ul Sienkiewicza na 

czas trwania remontu drogi w Grabonogu.  

 

Wójt Gminy przedstawił analizę stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Piaski w okresie od 1 stycznia do 

31 sierpnia 2015r.  

Analiza stanowi załącznik do protokołu.  

Poinformował również o ustawieniu pojemników na odzież używaną, jak również o zmianie statutu gminy 

Piaski. Poprosił by każda komisja Rady wybrała ze swojego grona przedstawiciela do komisji statutowej. 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała by do komisji statutowej powołać Przewodniczących komisji. 

Radni wyrazili zgodę.  

 

Radny Dariusz Naskręt zabrał głos w sprawie znaków STOP znajdujących się przy przejazdach kolejowych. 

Zaproponował aby w/w znaki zlikwidować.  

Wójt Gminy poinformował, że w/w sprawie zwróci się z pismem do powiatu.  

 Sekretarz Gminy poinformował, że trasa Jarocin – Piaski musi być utrzymywana, mogą się po niej poruszać 

pracownicy obsługi kolegi. Można by połączyć ścieżkę rowerową do Strzelec Wielkich razem z chodnikiem 

przy ul. Św. Marcina, jednak jest to zadanie powiatu i PKP.  

 

Wójt Gminy Piaski odczytał pismo Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Leśna 3 w Piaskach w sprawie przejęcia przez 

Gminę Piaski drogi wewnętrznej od ul. Leśnej do obiektu. Poinformował Radnych o wymogach jakie gmina 

będzie musiała spełniać  po przejęciu drogi. Zaproponował by w chwili obecnej drogi nie przejmować.  

Wszyscy Radni byli za propozycją Wójta gminy.  

 

Wójt przedstawił również prośbę Związku Gmin Wiejskich o wystosowanie przez Radę Gminy apelu o 

nieprzekazywanie przez parlament obowiązków utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych przez 

samorządy gmin.  

Radni wyrazili zgodę.  

 

Na tym protokół zakończono.     Przewodniczący posiedzenia 

Protokółowała: Joanna Polaszyk        Stefan Śląski 

 


