
Protokół Nr 7/2015 

wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

2 grudnia 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 

- młodszy referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa – Anna Roszak  

 

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 uchwały szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy. Odpowiadała na pytania Radnych w tym zakresie.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- zmiany Uchwały Nr XI/57/2015 Rady Gminy Piaski z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok; 

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Karolczak.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie 

podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego;  

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Karolczak, Skarbnik Gminy Piaski.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania planu przestrzennego Farma Wiatrowa              

Piaski I; 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania planu przestrzennego Farma Wiatrowa                

Piaski II; 

Projekty uchwał szczegółowo omówił Wójta Gminy.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

Projekt uchwały omówił Wójta Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- zatwierdzenia planów odnowy miejscowości na lata 2015-2022; 

Projekt uchwały  szczegółowo omówił Sekretarz Gminy. Poinformował, że projekty odnowy wsi omawiane były 

na zebraniach wiejskich, jak również umieszczone na stronie internetowej Gminy. Pan Andrzej Konieczny 

poinformował, że wszystkie niezbędne dokumenty (protokoły, uchwały) z zebrań wiejskich znajdują się w 

Urzędzie Gminy.  

 

Kolejnymi projektami uchwał były Statuty Sołeckie Gminy Piaski.  

Przewodnicząca rady Gminy zaproponowała aby uchwały dotyczące statutów zostały podjęte w 2016r.                        

ze względu na to aby wszyscy radni mogli zapoznać się z treścią i wypracować stanowisko co do brzmienia 

uchwał.  

 

Wójt Gminy Piaski poinformował, że obecne statuty wsi podjęte były w latach 90. W chwili obecnej 

pozmieniały się przepisy, a w statutach brakuje bardzo ważnych rozstrzygnięć np. co do wyborów Sołtysa i 

Rady Sołeckiej.  Nowe statuty opracowane są bardzo szczegółowo, po to aby w przyszłości uniknąć 

nieporozumień. Wójt Gminy oświadczył, że przepisy prawne stanowią aby statuty  były integralną częścią 

uchwały a nie załącznikiem, przestrzegł również przed dużą ingerencją w statutach.  

 



Sekretarz Gminy poinformował, że w sprawie statutu sołectw były przeprowadzane konsultacje jak również 

zostały omówione podczas zebrań wiejskich.  

Przewodniczący posiedzenia przeprowadził głosowanie: czy uchwały w sprawie uchwalenia statutów wsi mają 

zostać podje te w roku 2016.  

Radni jednogłośnie zdecydowali., że uchwały w sprawie:  

- uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzewko Pierwsze; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzewo; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Drzęczewo Drugie; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Drzęczewo Pierwsze; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Godurowo; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Grabonóg; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Lipie; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Michałowo; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Piaski; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Podrzecze; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Rębowo; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Smogorzewo; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Strzelce Małe; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Strzelce Wielkie; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Szelejewo Drugie; 

- uchwalenia Statutu Sołectwa Szelejewo Pierwsze; 

zostaną podjęte w roku 2016.  

 

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

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

 - 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.  

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 
 
Wolne głosy i wnioski.  

 

Wójt Gminy zapoznał radnych ze stanowiskiem samorządowców południowo – zachodniej wielkopolski ws. 

Białej Księgi Ochrony Złóż.  

Poinformował, że złożono propozycję aby po raz kolejny  Rady Gmin jak również Wójtowie i Burmistrzowie 

zajęli stanowisko – protest w sprawie budowy kopalni odkrywkowej.  

 

Podczas Konwentu Wójtów i  Burmistrzów ustalono by wypracować wspólne  stanowisko samorządów 

południowo – zachodniej wielkopolski.  

Wójt Gminy zwrócił się z zapytaniem, czy rada wyrazi zgodę na to aby w/w stanowisko w imieniu rady podpisał 

wójt.   

Wszyscy radni byli za.  

Stanowisko samorządów południowo – zachodniej wielkopolski ws. Białej Księgi Ochrony Złóż stanowi 

załącznik do protokołu.  

 

Wójt Gminy poinformował, że dnia 1 grudnia 2015r. w Warszawie miała się odbyć debata  pod tytułem 

„Wielkopolska Południowa. Możliwości rozwojowe  subregionu” w formie  „okrągłego  stołu”. Informację o 

spotkaniu drogą e-mail otrzymał Burmistrz Krobi i Burmistrz Miejskiej Górki.  

W związku z tym zostało wypracowane oświadczenie przedstawicieli południowo – zachodniej wielkopolski, 

które przesłano do Warszawy.  Debata nie obyła się z powodu nikłego zainteresowania.  

Oświadczenie przedstawicieli południowo – zachodniej wielkopolski stanowi załącznik do protokołu.   

       

Następnie głos zabrała Anna Roszak, młodszy referent ds. ochrony środowiska i rolnictwa. Zapoznała radnych 

ze stanowiskami Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej podjęte dnia 17 listopada 2015r.  w 

sprawie: 



- konieczności podjęcia interwencji na rynku trzody chlewnej, 

- obrotu ziemią rolną,  

- nieprawidłowościami przy udzielaniu pomocy państwa rolnikom, którzy ponieśli straty na skutek wystąpienia 

tegorocznej klęski suszy, 

- konieczności regularnego prowadzenia konserwacji modernizacji cieków.  

 

Stanowiska Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowią załącznik do protokołu.  

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.     Przewodniczący posiedzenia 

Protokółowała: Joanna Polaszyk        Stefan Śląski 

 

 

 

 

 


