
Protokół Nr 4/2016 

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia,  

Opieki Społecznej, Sportu  i Turystyki  

 odbytego w dniu 7 stycznia  2016r. w Urzędzie Gminy Piaski. 

 

 

 
Obecni na posiedzeniu : 

 

1. Radni – wg listy obecności 

2. Przewodnicząca rady Gminy – Irena Różalska  

3. Wójt Gminy – Wiesław Glapka  

4. Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

5. Kierownik ZOSz w Piaskach – Edyta Biernacka 

 

Przewodniczący Komisji Pan Konrad Szafranek powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, poprosił 

Przewodniczącą Rady Gminy o przedstawienie sprawy dotyczącej Domu Zdrowia i Spokoju w Szelejewie 

Drugim.   

Pani Irena Różalska odczytała pismo w sprawie podjęcia przez Radę Gminy uchwały utworzenia strefy 

aktywizacji gospodarczej w miejscowości Szelejewo Drugie celem zwolnień z podatku od nieruchomości. 

Wójt Gminy szczegółowo omówił sprawę powstania strefy aktywizacji gospodarczej. Poinformował, że na 

terenie Szelejewa Drugiego, w miejscu, w którym znajduję się Dom Pomocy i Spokoju nie ma możliwości 

pobudowania  nowych zakładów  pracy, z powodu  braku terenów do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Nie można zatem tworzyć strefy aktywacji gospodarczej. Przedstawił również sprawę budowy chodnika w 

Szelejewie Drugim prowadzącego do Domu Zdrowia i Spokoju..  

Przewodnicząca Rady Gminy oświadczyła, że nie powinno być tak aby przy Domu Pomocy i Spokoju otwierały 

się nowe zakłady pracy. W ośrodku przebywają ludzie starsi, schorowani, którzy potrzebują spokoju.   

 Wójt Gminy Piaski poinformował, że Ustawa zawiera uregulowania dotyczące zwolnień z podatku                            

o charakterze podmiotowym i  przedmiotowym. Zwolnienia o charakterze podmiotowym dotyczą jednego 

danego przedsiębiorcy, a w tej kwestii Rada Gminy nie ma kompetencji. Natomiast jeżeli chodzi o zwolnienia 

przedmiotowe, są to zwolnienia z podatku gdzie wyznaczono miejsca dla nowych zakładów pracy, tak właśnie 

uregulowana jest strefa aktywizacji gospodarczej w Grabonogu. Jeżeli chodzi o umorzenia podatku,  jest                   

to kontrolowane przez organ podatkowy – czyli, znajduje się w gestii Wójta. Dodał, że jeżeli Dom Zdrowia                

i Spokoju w Szelejewie Drugim zwróci się z wnioskiem o umorzenie podatku, wraz wszystkimi niezbędnymi 

dokumentami oraz gdy spełnią wszystkie warunki, była by możliwość umorzenia jednej bądź dwóch rat podatku.  

Komisja oświaty jednogłośnie oświadczyła, że nie będzie tworzona nowa strefa aktywizacji  gospodarczej           

w Szelejewie Drugim. Radni uznali, że w pierwszej kolejności należy doposażyć powstałą już strefę                         

w Grabonogu (budowa sieci wodociągowej, kanalizacji, oświetlenia, chodnika itp.).  

Wójt Gminy Piaski zwrócił uwagę, że przy sprzedaży  nieruchomości gruntowych przez Gminę należy dokładnie 

określić warunki pobudowania nowych zakładów pracy, min. wpisania klauzuli terminu wykonania inwestycji.  

Następnie przeprowadzono dyskusję  na temat budowy sieci wodociągowej do miejscowości Rębowo, Józefowo 

oraz Łódź.  

Wójt Gminy poinformował, że wszystkie inwestycje należy rozpocząć od przygotowania dokumentacji 

technicznej.  W rozmowach z Prezesem  ZUK w Piaskach, Panem Pawłem Wujkiem uzgodniono,                            

że dokumentację budowy sieci wodociągowej do miejscowości Łódź sfinansuje ZUK a pozostałe dwie zostaną 

zapłacone z budżetu Gminy.  Dodał, że jest to bardzo kosztowna  inwestycja, zaproponował aby rozłożyć ją                 

w terminie trzech lat. Omówiono również sprawę Państwa Sędziaków z Rębowa.  



Sekretarz Gminy przedstawił wniosek o dofinansowanie zadania realizowanego za środków pozostających w 

dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu CHRZEST966 PROMESA 2016 (II 

NABÓR). Dotyczy on remontu GOK w Piaskach jak również zadanie Historia Magistra Vitae Est/ Historia jest 

nauczycielką życia Chrzest Polski – 966 (PIASTOWSKIE PIASKI). Szczegółowo omówił zadania związane                

z realizacją  tego zadania, które ma być prowadzone przez GOK w Piaskach.  

Szczegółowy opis zadania oraz cele i rezultaty stanowią załącznik do protokołu. 

Kierownik ZOSz, Pani Edyta Biernacka przedstawiła sytuację przedszkoli oraz szkół po zmianie ustawy                     

o systemie oświaty. Poinformowała, że w nowe przepisy wprowadzają,  iż 6- latki nie mają obowiązku 

szkolnego. Jeżeli rodzice nie będą chcieli posłać 6-latków do pierwszych klas w przedszkolu na Piaskach                       

nie zostanie ogłoszony nabór. W chwili obecnej w oddziałach przedszkolnych znajduje się 7 dzieci, które 

spełniają obowiązek szkolny, a więc kończą 7. Pani Edyta Biernacka oświadczyła iż uważa że w pierwszej 

kolejności należy poprosić rodziców o złożenie deklaracji czy dziecko zostaje w przedszkolu czy rozpocznie 

naukę w szkole. Jeżeli większość rodziców postanowi by dzieci pozostały w przedszkolu należy zastanowić               

się nad utworzeniem oddziału przedszkolnego w szkole.  

Kierownik ZOSz wyjaśniła również sprawę związana z art. 30, który nadal obowiązuje, dotyczy                                 

to wynagradzania dla nauczycieli. 

W wolnych głosach i wnioskach Wójt omówił sprawę przetargu na budowę hali sportowej w Szelejewie.  

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk      Przewodniczący posiedzenia 

                   Konrad Szafranek  

 

 


