
Protokół Nr 8/2015 

Z wspólnego posiedzenia Komisji RADY GMINY PIASKI z dnia 15 grudnia 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, 

- redaktor gazety „Życie Gostynia” – Bogdan Bujak 

 

Przewodniczący Rady Gminy  powitała wszystkich zgromadzonych na komisji. Poprosiła o podjęcie 

dodatkowej uchwały w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Piaski. Przekazała głos pani 

skarbnik. 

 

Skarbnik Gminy, pani Elżbieta Karolczak, przedstawiła szczegółowo projekty  związane z : 

-  uchwałą budżetową na rok 2016 

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

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

-Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2016-2020. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  zaproponowała, aby pytania były zadawane w trakcie  omawiania 

danego tematu. 

 

Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr SO-0952/4/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie 

budżetu Gminy Piaski na 2016r., Uchwałę Nr SO-0957/4/10/Ln/2015 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia                   

opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski oraz Uchwałę                                        

Nr SO-0951/49/D/10/Ln/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu              

z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę 

Piaski deficytu budżetu.  

Wszystkie trzy opinie są pozytywne.  

Uchwały RIO w Poznaniu stanowią załącznik do protokołu.  

 

Następnie Pani Elżbieta Karolczak omówiła: 

a) dochody bieżące min.:  

- podatek od nieruchomości, od środków transportowych, oraz rolny,  

- wpływy z opłaty skarbowej, od czynności cywilnoprawnych, spadku i darowizn, działalności 

gospodarczej osób fizycznych, z opłaty produktowej, opłat i kar za korzystanie ze  środowiska 

oraz pozostałych, 

-  wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, opłat z gospodarki odpadami, 

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych,  

- subwencje, dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane 

na podstawie porozumień z JST, dotacje na realizację zadań w zakresie wychowania 

przedszkolnego, 

- zaplanowanych dotacjach celowych:  z powiatu na odśnieżanie dróg powiatowych. Za 

gminami Gostyń, Poniec i Krobia na podstawie porozumienia za dzieci uczęszczające do 

przedszkoli niepublicznych w gminie Piaski.  

b) dochody majątkowe: wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego, 

c) wydatki bieżące planowano dokonując realizacji wynikającej z konieczności respektowania 

zasady zróżnicowanego budżetu – wynagrodzenia pracowników, obsługę długu, dotacje 



udzielone z budżetu Gminy, pozostałe wydatki bieżące,  wydatki na gospodarkę odpadami, 

odszkodowania nabyte z mocy prawa drogi.  

d) wydatki majątkowe w działach: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarka 

mieszkaniowa, administracja publiczna, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, gospodarka 

komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura 

fizyczna, 

e) przychody: gdzie zaplanowano zaciągnąć pożyczkę w WFOŚiGW na budowę środowiskowej 

Sali sportowej w Szelejewie i pożyczkę w WFOŚiGW na kanalizację w Bodzewie, 

f) informację o sytuacji finansowej Gminy Piaski ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego 

stanu zadłużenia w roku 2015 oraz prognoza zadłużenia w kolejnych latach.  

   

Poinformowała również, że podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski 

jest projekt uchwały budżetowej na 2016 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy                  

za lata 2013-2014, wartości planowane na koniec III kwartału 2015 roku oraz wytyczne Ministerstwa 

Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz 

finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Projekty Uchwał w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2016-2020 Rada Gminy Piaski otrzymała w dniach  24 -  25 listopada 2015r.  

Projekty uchwał stanowią załącznik do protokołu.  

 

Radny Pan Tomasz Ciesielski zapytał na jakie projekty budowlane ulic przeznaczona jest kwota 

30tys.? 

 

Pan Wójt Gminy Piaski poinformował, że będzie potrzebny projekt budowlany na odcinek drogi za 

cmentarzem oraz na ul.Drzęczewską. 

 

Radny Pan Jacek Jańczak zapytał czy podana budowa chodnika w budżecie to odcinek Gostyń-

Głogówko? 

 

Wójt Gminy Piaski poinformował, że jest to odcinek Gostyń – Głogówko. Na tę inwestycje składały  

się trzy jednostki samorządowe : Gmina Gostyń , Starostwo, oraz Gmina Piaski miała dołożyć w tym 

roku kwotę. Wójt poinformował, iż w roku 2015 nie zostanie przekazana kwota pieniężna. Przekazał, 

że Gmina Gostyń i Starostwo zdeklarowało się, iż zostanie zrobiona droga z kanalizacją wraz z 

krawężnikami i z tego się wywiązali, a Gmina Piaski w przyszłym roku zrobi chodnik z oświetleniem. 

 

Radny Wyrzykiewicz Marian zapytał kiedy będzie realizowana budowa drogi za cmentarzem? 

 

Wójt poinformował, iż na początku roku zostanie opracowana dokumentacja i wiosną rozpoczęły by 

się prace związane z budową. Przekazał, iż bardzo dobrze że powstał Zakład Usług Komunalnych, 

ponieważ mogą robić drobne remonty, naprawy, itp. Spółka z drobnych napraw może się nie utrzymać 

więc będziemy dążyć do tego by się  rozwijała. Oznajmił, iż zobaczymy po sporządzeniu projektu 

budowlanego z czego będzie zaprojektowana droga czy będzie to  asfalt czy trylinka. Ponieważ jeśli 

będzie droga asfaltowa to będzie musiał być zrobiony przetarg i realizować zadanie będzie wtedy 

firma z zewnątrz, a jeśli będzie droga z trylinki to  będzie mogła zrobić przebudowę Spółka ZUK.  

Następnie Wójt poinformował, że zrobimy chodnik od ul. Dworcowej który będzie się łączył z 

chodnikiem prowadzącym do cmentarza. Przekazał, iż pan Mayer dostarczy słupki ograniczające na 

chodnik, które zamontuje się by samochody nie podjeżdżały na chodnik. 

      

Radny Tomasz Ciesielski zapytał, ile kosztuje projekt na przebudowę drogi ok 200m np.                    

ul. Kasprzaka? I na kiedy zaplanowano przebudowę ul. Kasprzaka?  

 

Wójt Gminy poinformował, iż są to koszty od kilkunastu do kilku dziesięciu tysięcy złotych.  

Ul. Kasprzaka w 2016r.niebędziemy przebudowywać, ponieważ są zaplanowane w budżecie inne 

drogi. 



 

Wójt Gminy poinformował, że elewacja budynku mieszkalnego na ul. Warszawskiej musi być 

zrobiona ponieważ budynek jest w złym stanie zewnętrznym.  

Jeżeli chodzi o dach na budynku starej szkoły, zostanie wyremontowany, ponieważ została 

przeprowadzona kontrola przez Państwową Straż Pożarną i musimy się dostosować do zaleceń i 

terminu. Przekazał, że została zlecona dokumentacja na przebudowę tego dachu, ponieważ bez 

dokumentacji nie można robić tego typu remontów. 

 

Radny Naskręt Dariusz zapytał jakie pokrycie dachu będzie dachówka czy blachodachówka? 

Oznajmił, iż  budynek znajduje się w strefie konserwatorskiej. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż planowana jest blachodachówka, ponieważ będzie dużo taniej, 

wszystko będzie zależeć od zgody konserwatora zabytków. 

 

Wójt Gminy wyjaśnił, iż budżet gminy to są największe ramy inwestycji, które planujemy. W ciągu 

roku robi się sto różnych rzeczy na bieżąco, zaoszczędzamy na przetargu, ponieważ  zaplanowano np. 

2mln na kanalizację ściekową w Bodzewie, być może wyjdzie 1mln 400 tys. Przedstawił przykład 

budynku komunalnego przy kościele ul. Dworcowa 2 podczas wichury latem spadło trochę dachówek 

i zleciliśmy dekarzowi żeby to naprawił. Liczyliśmy, że ta naprawa będzie ok 500-600zł kosztować 

jak dekarz wszedł na dach to się skończyło nie na 600zł ale na 9.000zł. Wójt przekazał, iż dekarz 

zapewnił nas, że na parę lat będzie spokój z dachem. Poinformował, budynki komunalne, kanalizacja i 

drogi to największy problem finansowy. 

 

Radny Jańczak Jacek zapytał o punkt „zakup pozostałych” i  paragraf 4300? 

 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w paragrafie 4300 płacimy za  usługi związane ze sprzątaniem, remonty 

w biurach w Urzędzie Gminy, itp. 

 

Wójt Gminy dodał, iż od lat jest odkładany remont salki posiedzeń, musiałaby być pomalowane 

ściany, remont oświetlenia i wymiana grzejników.  

 

Wójt gminy poinformował, że rury w Zespole Szkół w Piaskach muszą być wymienione, ponieważ 

może zdarzyć się taka sytuacja jak w Przedszkolu Samorządowym. Przekazał, że są to 20-letnie rury           

i potrzebują wymiany. Następną rzeczą która nas czeka będzie to remont pryszniców na hali sportowej 

w Piaskach, w przyszłym roku będziemy musieli o tym pomyśleć. 

 

Radni nie wnieśli uwag.  

 

Następnie przewodnicząca rady Gminy omówiła, projekty uchwał w sprawie: 

- planu pracy rady na rok 2016, 

- przyjęcia planów pracy  na rok 2016 Komisji Rady Gminy Piaski. 

Pani Irena Różalska poprosiła by jako pierwszy zabrał głos zastępca Komisji budżetu, działalności 

gospodarczej i handlu, pan Urbaniak Maciej. 

Radny poinformował, że plan pracy zostanie przekazany na sesję. 

W drugiej kolejności zabrał głos przewodniczącej komisji rolnictwa, gospodarki komunalnej o 

ochrony środowiska, pan Stefan Śląski. 

Radny szczegółowo przedstawił plan pracy. 

Trzecią osobą, który przedstawił plan pracy był pan Konrad Szafranek. 

Radny przedstawił szczegółowo plan pracy komisji oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki 

społecznej, sportu  i turystyki. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy  odczytała pisma nadesłane od Wojewody Wielkopolskiego, 

w sprawie skargi złożonej na pana Wójta Gminy Piaski. Poinformowała, iż została w tej sprawie 



powołana komisja w składzie: przewodnicząca Maria Wesołek, Stefan Śląski, Jacek Jańczak, Wiesław 

Woźniak, Konrad Szafranek. Następnie poprosiła by przewodnicząca Maria Wesołek szczegółowo 

omówiła temat. 

Radna poinformowała, iż  komisja rozmawiała  z obecnym  Wójtem Gminy Piaski, panem Wiesławem 

Glapką. Stwierdzono, że są pewne nie ścisłości. Ponieważ Wójt nie wyszedł z biura zostawiając 

petenta tylko  został do końca rozmowy. Poświadczyło tę informację dwóch  światków : sekretarka, 

oraz sekretarz gminy- pan Andrzej Konieczny. Zeznali, że przez zamknięte drzwi słychać było 

podniesiony głos pana Sędziaka,  który był zdenerwowany. Po czym pan Sędziak wyszedł z biura 

pana Wójta. Po chwili powrócił kończąc zdanie w drzwiach. 

Następnie została przeprowadzona rozmowa z panem Zenonem Normanem, Wójtem z poprzedniej 

kadencji, w sprawie sieci wodociągowej wsi Rębowo. Pan Zenon Norman poinformował, że została w 

tym czasie powołany Komitet zajmujący się siecią wodociągową, państwo Sędziakowie  nie chcieli 

dołączyć do wodociągu jak również nie chcieli płacić za wodę.  

Następnie radna poinformowała, iż komisja pojechała do państwa Sędziaków do Rębowa, lecz nikogo 

nie zastali na miejscu. Rozmawiała również w tej sprawie z panią sołtys Rębowa, żeby zabrała numer 

od państwa Sędziaków, ponieważ rozmowa musi zostać przeprowadzona. 

 Radna poinformowała, że z zeznań zostanie napisane wyjaśnienie i wysłane do Wojewody 

Wielkopolskiego, oraz do państwa Sędziaków. Wyjaśniła, że nie interesowali się siecią wodociągową 

wcześniej ponieważ wodę pobierali ze studni. Lecz przez okres tegorocznej suszy, wody zaczęło im 

brakować. Chcąc swój problem rozwiązać, napisali skargę lecz w taki sposób się pewnych spraw nie 

rozwiązuje. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, iż nie pamięta dokładnie jak było z siecią wodociągową 

ponieważ nie była w tym czasie w Radzie Gminy. Tłumaczyła, iż powstające komitety sieci 

wodociągowej funkcjonowały w podobny sposób jak przy gazie.  Zatem przy sieci gazociągowej było, 

jeśli się nie podłączyłeś w trakcie to potem musiałeś zrobić to na własny koszt. 

 

Radna Maria Wesołek dodała, że rozmawiała z panią sołtys Rębowa że będą problemy z oświetleniem 

u tych państwa. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

 

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że wjeżdżając od ul.Dworcowej do ul.Ogrodowej nie ma 

nazwy ulicy. 

 

Sekretarz Gminy poinformował, że sprawa zostanie rozwiązana. Omówił ,również pokrótce temat 

związany ze skargą na działanie pana Wójta Gminy Piaski. 

 

Radna Beata Tyrakowska zapytała co będzie z popsutymi huśtawkami na placu  zabaw w Lipiu, czy 

zostaną  zdemontowane? 

 

Sekretarz Gminy odpowiedział, jeśli nie nadają się do użytku będzie trzeba zdemontować. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy  zakończyła posiedzenie i podziękował za przybycie. 

 

Na tym zakończono protokół. 

Protokołowała : Przewodniczący Rady Gminy  

Anna Gorynia             Irena Różalska 

     

 


