
Protokół Nr 6/2015 

Z wspólnego posiedzenia Komisji RADY GMINY PIASKI z dnia 4 listopada 2015r., 

Salka posiedzeń – URZĄD GMINY PIASKI,ul.6 stycznia 1. 

 

Obecni na posiedzeniu : 

- radni – wg listy obecności, 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka, 

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny, 

- Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak, 

- Kierownik ZOSz – Edyta Biernacka, 

- Prezes ZUK – Paweł Wujek, 

- Pracownik GOPS-u - Maria Ratajczak, 

- redaktor gazety „Życie Gostynia” – Bogdan Bujak 

 

Przewodniczący Komisji Pan Wiesław Woźniak powitał wszystkich zgromadzonych na komisji. 

 

Pierwszy głos zabrał Pan Paweł Wujek, omówił projekty uchwał w sprawie: 

 

-zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków, 

-dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Prezes Paweł Wujek szczegółowo przedstawił podwyżki dotyczące cen wody i ścieków. 

Poinformował, że sieć wodociągowa wymaga bardzo dużych nakładów pieniężnych, należy 

wyremontować hydranty i  przepompownie na terenie gminy. Podwyżka jest najniższą z możliwych. 

ZUK nie ma żadnych nadwyżek, wszystkie koszty przechodzą na remonty.  

 

Następnie Pan Wójt poinformował radnych, iż przeprowadzono wstępną kontrolę  związaną                        

ze ściekami odprowadzanymi do kanalizacji deszczowej. Kontrola została wykonana w Grabonogu.   

W jej wyniku ustalono, że w miejscach, w których występują duże ilości ścieków  przepływowych, 

prawdopodobnie  podłączeni są rolnicy. Dodał, że w dalszym ciągu będą przeprowadzane takie 

kontrole. Ponieważ ścieki te są wprowadzane do kanalizacji pod nowo wybudowaną  ścieżkę 

rowerową: zanieczyszczają separatory. Inwestor , którym jest powiat zagroził zablokowaniem 

kanalizacji deszczowej dopóki sytuacja z wprowadzaniem ścieków, w tym gnojowicy do kanalizacji 

deszczowej się nie poprawi.  

Następnie Radny Pan Naskręt zapytał czy mieszkańcy będą ponosić kary za nie podłączenie się do 

kanalizacji sanitarnej. 

Pan Wójt poinformował, że przepisy stanowią iż, w miejscowościach w których występuje kanalizacja 

sanitarno - ściekowa  każdy  właściciel nieruchomości  ma obowiązek się podłączyć.  

 

Przewodniczący posiedzenia przeprowadził głosowanie nad projektem uchwały.  

Wszyscy radni byli za zaproponowanymi zmianami.  

  

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Projekt uchwały w sprawie: 

 

-- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016; 

-  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2016; 

 

Szczegółowo omówiła pani Maria Ratajczak. 

Radny Pan Wiesław Woźniak zapytał co bardziej się rozprzestrzenia alkoholizm czy zażywanie 

dopalaczy? 

Pani Maria Ratajczak poinformowała, iż musiałoby być przeprowadzone badania statystyczne. Lecz 

większej mierze rozprzestrzenia się alkohol wśród młodzieży i dorosłych  aczkolwiek dopalacze są też 

dużym problemem.  



Radny Dariusz Naskręt zapytał czy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

może zwrócić się do Policji o możliwość monitorowania rynku w Piaskach i karania osób 

nietrzeźwych zakłócających spokój.  

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy informując,  że sprawa zakłócania porządku na Rynku                       

w Piaskach została zgłoszona. Policja oświadczyła, że są wysyłane patrole na ten teren,  jednak nie 

mogą być obecni przez cały czas.    

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Następnie Pani Kierownik ZOSzu przedstawiła następujące projekty uchwał: 

- ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i 

przedszkola,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Piaski, ze specjalnego funduszu nagród; 

- określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu 

oraz w sprawie sposobu określania obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola 

niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

 

Szczegółowo omówiła zmiany dotyczące w/w uchwał. Zapoznała radnych z zasadami zawartymi w 

karcie nauczyciela. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Pani Edyta Biernacka przekazała radnym informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok 

2014/2015.  

 

Projekty Uchwał w sprawie: 

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

- zmian Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2015-2018  

Szczegółowo omówiła pani Skarbnik. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Wójt Gminy, Pan Wiesław Glapka  omówił szczegółowo projekty uchwał w sprawie:  

 

- uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi na 

2016r. 

- uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Piaski na lata 

2016-2021. 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Kolejne projekty uchwał dotyczące : 

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

szczegółowego sposobu i zakresu świadczeń usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

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

właściciela nieruchomości opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Szczegółowo omówił Wójt Gminy.  

Poinformował, że odpady biodegradowalne bardzo mocno  podnoszą koszty z zakresu świadczeń 

usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów.  Pan Wójt zaproponował by w okresie październik – listopad Gmina zakupiła worki na 

odpady biodegradowalne po to by mieszkańcy centrum Piasków mogli sprzątnięte liście z ulicy 

wystawić , a Zakład Usług Komunalnych bezpłatnie odebrał śmieci i wywiózł na PSZOK. 

  

Po burzliwej dyskusji przewodniczący zebrania przeprowadził głosowanie.  

Za projektem uchwały głosowało 9 radnych.   

Radni nie wnieśli uwag. 



 

 

 

Projekty Uchwał w sprawie: 

 -  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok; 

- określenia dziennej stawki opłaty targowej na 2016 rok; 

-  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok; 

Szczegółowo omówiła pani Skarbnik. 

Poinformowała, iż ustalenie wymiaru podatku rolnego zależne jest od ceny skupu 1 q  żyta. Opierając 

się na komunikacie Prezesa GUS średnia stawka skupu żyta za 1q  wynosi 53,75zł. W związku z 

powyższym Gmina Piaski nie podejmuje uchwały w sprawie wysokości podatku rolnego na 2016 rok. 

Radny Dariusz Naskręt zaproponował aby stawki podatku w  poszczególnych projektach uchwał 

zostały podniesione o 2%. 

Za propozycją radnego Dariusza Naskręta – 2% głosował 1 radny. 

Za propozycją 3% głosowało 8 radnych. 

3 radnych wstrzymało się od głosu. 

 

Następnie pan Wójt przedstawił szczegółowo projekty uchwał : 

- zmiany udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2016; 

- zmiany udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego. 

Radni  nie wnieśli uwag. 

 

Pan Wójt poinformował, iż na sesji może pojawić się projekt uchwały dotyczący udzielenia w roku 

budżetowym 2016 i 2017 pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w realizacji zadania w 

zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy 

Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w 

Ostrowie Wielkopolskim.  

Radni nie wnieśli uwag. 

 

WOLNE GŁOSY I WNIOSKI : 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała ,iż w dniu 10 listopada 2015r.na Rynku w Piaskach o 

godz.12.00 odbędzie się uroczystość uczczenia Święta Niepodległości, pt. „Słuchowisko patriotyczne 

na piaskowskim rynku”. Pani Irena Różalska zaprosiła wszystkich obecnych na posiedzeniu Komisji. 

 

 Wójt Gminy poinformował, że na następną sesję zostaną  przygotowane  projekty uchwał: 

-o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na siłownie wiatrowe na terenie Strzelec 

Małych i Bodzewa. 

Wójt poinformował również , że w przyszłości być może nastąpi konieczność opracowania dla 

miejscowości Piaski programu zagospodarowania wód opadowych. 

Powyższy program związany będzie z remontem  ul. Sienkiewicza i ul. Drzęczewskiej. Unikniemy 

wtedy zalania ulic i pobliskich nieruchomości. 

Mamy również problem z rozpoczęciem budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bodzewo. Rolnik, 

który wcześniej wyraził zgodę na umieszczenie, na jego terenie przepompowni ścieków  wycofuje się. 

Bez jego zgody nie możemy rozpocząć budowy. O tej sytuacji wie również radny z  Bodzewa, Pan 

Marek Majsnerowski. Pan Wójt podkreślił, że jeżeli rolnik wycofa się, wszystkie procedury będą 

przeprowadzane od nowa. 

 

Radny Stefan Śląski zapytał panią Beatę Tyrakowską dlaczego opisywane są w gazetach sprzeczne 

informacje odnośnie podłączenia wody w Anteczkowie. 

Pani Radna wyjaśniła, iż wszystkie informacje zostały uzgodnione, żadnych nieprawdziwych 

informacji do gazety nie podawała. Poinformowała, że największe zasługi podciągnięcia sieci 

wodociągowej do miejscowości Anteczków należą się Wójtowi Gminy oraz Firmie DANKO. 

 



Radna Dagmara Rucińska zapytała czy zostaną wprowadzone Centra usług wspólnych czyli 

możliwość łączenia wszystkich jednostek w jedną. 

 

Pan Wójt poinformował, iż obecnie Gmina ma trzy Zespoły Szkół, każda szkoła ma dyrektora                      

i stanowi odrębne jednostki organizacyjne. Funkcjonują one prawidłowo i nie ma potrzeby łączenia 

tych jednostek i tworzyć z nich jednej. Natomiast jeżeli chodzi o obsługę administracyjną tych 

jednostek to w chwili obecnej wykonuje to ZOSz, który w 2016 roku zgodnie ze zmianą przepisów          

o systemie oświaty będzie musiał być przekształcony w tzw. Centrum Usług Wspólnych. 

 

Następnie Radny pan Wiesław Woźniak zapytał o budowę  zalewu. 

 

Wójt Gminy poinformował, że temat zalewu został poruszony przez Dyrektora  Rejonowego Oddziału   

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Lesznie   Franciszka  Halca  oraz  

burmistrza Gostynia Jerzego Kulaka. Urząd Gminy wysłał  zapytanie do Marszałka Województwa 

Wielkopolskiego oraz Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu   czy i 

kiedy będzie budowany zalew w Piaskach oraz w Godurowie. Do dnia dzisiejszego  nie otrzymaliśmy 

odpowiedzi. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że  próbowała telefonicznie skontaktować się z Panem 

Franciszkiem Halcem celem uregulowania oraz wyczyszczenia i usunięcia chwastów z cieku wodnego 

(Malincza) na odcinku Piaski Wlkp. od mostu z kierunku Strzelce Wielkie do mostu przy drodze 

powiatowej do Osiedla Marysin lecz bez skutku (albo Pana dyrektora nie było, albo był zajęty), 

dlatego zostało wystosowane pismo ww. sprawie ponieważ  na pismo musi udzielić odpowiedzi.   

 

Radny Szafranek zaproponował aby przy realizacji remontu drogi ul. Sienkiewicza i ul. Drzęczewskiej 

na skrzyżowaniu ulic pobudować sygnalizację świetlną bądź  zastanowić się nad budową ronda. 

 

Wójt poinformował, że zostanie wystosowane pismo do GDDKiA w sprawie sygnalizacji świetlne,              

co do ronda dostaliśmy odpowiedź, że nie ma takiej  możliwości aby je wybudować. Ponieważ 

otrzymaliśmy od GDDKiA negatywną odpowiedź, w której uzasadniono, że do wybudowania ronda 

należałoby wyburzyć sąsiednie budynki mieszkalne. 

Wójt dodał, że zastanawia się nad zorganizowaniem spotkania w tut. Urzędzie z przedstawicielem 

GDDKiA oraz Panem Grzegorzem Mayerem celem omówienia szczegółowych spraw związanych                

z remontem dróg i zainstalowaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic : Gostyńskiej, 

Sienkiewicza i Drzęczewskiej. 

 

Wójt Gminy zakomunikował, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone końcowe konsultacje 

co do specyfikacji  przetargu na budowę hali sportowej w Szelejewie, po których  zostanie ogłoszony 

przetarg.   

  

Przewodniczący komisji pan Wiesław Woźniak zakończył posiedzenie i podziękował za przybycie. 

 

Na tym zakończono protokół. 

Protokołowała : Przewodniczący  

Anna Gorynia  Wiesław Woźniak 

     

 

 


