
Protokół Nr 9/2015 

Z wspólnego posiedzenia Komisji RADY GMINY PIASKI z dnia 29 grudnia 2015r., 

Salka w Gminnym ośrodku Kultury w Piaskach, ul. Strzelecka 4. 

 

Obecni na posiedzeniu : 

- radni – wg listy obecności, 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka, 

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny, 

- Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy powitała zgromadzonych na posiedzeniu wspólnej komisji Rady Gminy 

Piaski. Nawiązała do tematu  uchwały w sprawie skargi na działanie Wójta Gminy Piaski, 

poinformowała, że  komisja pojechała do państwa Sędziaków, po długim oczekiwaniu wpuszczono ich 

na posesje. Po rozmowie telefonicznej doszło do spotkania właścicieli oraz przewodniczącej zespołu i 

przewodniczącej Rady Gminy zaobserwowała, że w tym dniu pompa do wody była włączona i 

pobierała wodę ze studni. Następnie przewodnicząca Rady Gminy opisała zachowanie  pana Sędziaka, 

jak również przytoczyła jego słowa : „ świetlne lata będą, gdy tę wodę mi założą”. Poinformowała, iż 

pan Sędziak  tłumaczył się że wcześniej nie posiadali pieniędzy by do jakichkolwiek komitetów 

dołączyć.  

Pani Irena Różalska poinformowała, iż dzwonił do niej w sprawie skargi redaktor gazety. Chciał 

uzyskać informacje jak toczy się sprawa, lecz nie otrzymał odpowiedzi. 

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał dlaczego dopiero teraz o wodę się ubiegają? 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że państwo Sędziakowie są bezrobotni, dom utrzymuje 

właściciel posesji. Przekazała, że również nie mają podłączonej kanalizacji sanitarnej. Ponieważ 

podłączenie wymaga wkładu pieniężnego. 

 

Radny Naskręt Dariusz poinformował, że jeśli są jakieś nieczystości to trzeba okazać się fakturą za ich 

wywóz. 

 

Sekretarz gminy dodał, że trzeba rozmawiać z nimi na spokojnie. 

 

 

Wójt Gminy odczytał odpowiedź Wójta Gminy Piaski  na pierwsze pismo nadesłane od państwa 

Sędziaków. Poinformował, że będzie problem z utrzymaniem jakości wody, ponieważ kolektor 

sanitarny ma 400m, Państwo Sędziaków mieszkają na samym końcu i za dużo tej wody nie używają.  

 

Wójt Gminy przekazał, że rozmawiał z prezesem Międzygminnego Związku Wodociągów i 

Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, jeśli państwo nie będą płacić raz, drugi i trzeci to woda zostanie 

odłączona. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy dodała, że państwo Sędziakowie siedzą w domu, nie pracują, a twierdzą, 

że wszystko się im należy. 

 

Radna Maria Wesołek omówiła wizytę u państwa Sędziaków i przekazała, iż zdaniem tych państwa 

Wójt jest zobowiązany podłączyć wodę na posesji. 

 

Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekty uchwał: 

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

- szczegółowe wydatki inwestycyjne do uchwały budżetowej na 2016r.  

 

Następnie  Wójt Gminy omówił temat związany z odbiorem śmieci komunalnych. Poinformował, że 

na terenie Gminy Piaski wygrała Firma „Transkom”, ponieważ sama złożyła ofertę, za odpady 

mieszane będzie opłata - 151,20zł/t, a za odpady segregowane - 205,20zł/t . Porównując ceny w 



Gminie Borek za odbiór śmieci mieszanych i segregowanych przez Firmę Transkom to w Borku ceny 

z odbiór podniesione zostały o 50%. Przekazał, że  do przetargu w Borku przystąpiły dwie firmy EKO 

Skórtex Gizałki oraz ZGO NOVA.  

EKO Skórtex Gizałki zaproponowały 161 zł za tonę śmieci mieszanych i śmieci segregowanych, a 

firma ZGO NOVA  247 zł/t -  śmieci mieszanych i 739 zł/t za śmieci segregowane. Poinformował 

Radnych, iż od nowego roku będzie trzeba pomyśleć nad podwyżką podatku za śmieci w Gminie 

Piaski ponieważ po podniesieniu cen za odbiór śmieci przez Transkom oraz zagospodarowanie w 

Jarocinie obecna cena, którą płacą mieszkańcy będzie wystarczająca. 

 

Wójt Gminy przekazał, że zakończony przetarg na dowozy szkolne zgłosiły się trzy firmy : Kuczyński 

Trawel – 6,27zł/km, Usługi Transportowe  Ludwiczak – 6,78zł/km, pan Olejniczak – 6,87 zł/km. 

Przetarg wygrała firma Kuczyński Trawel. 

 

Skarbnik Gminy  omówiła szczegółowo dwie dodatkowe uchwały w sprawie: 

- udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego; 

- udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. 

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał czy jest to pomoc dla Urzędu Marszałkowskiego. 

 

Skarbnik Gminy odpowiedziała, iż uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Wielkopolskiego jest pomocą dla Urzędu Marszałkowskiego. Dotyczy ona bazy 

Śmigłowcowej Służby Zdrowia Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Michałków w Ostrowie 

Wielkopolskim. 

 

Wolne Glosy i wnioski: 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że odbędzie się spotkanie integracyjne radnych, 

sołtysów i rad sołeckich w Ludwinowie, o szczegółowe informacje proszę się zgłosić do sołtys pani 

Małgorzaty Szuby. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż trzeba będzie pomyśleć o podniesieniu stawek za czynsze dzierżawne. 

Jeśli porównamy stawki z Gminą: Borek, Gostyń, Pępowo i Poniec jesteśmy daleko w tyle. 

Powinniśmy urealnić stawki. Zarządzenie Wójta zostanie wprowadzone albo od 1 stycznia 2016r lub 

od 1 lipca 2016r.  

 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy  poinformowała Radnych , iż został nadesłany list do Rady 

Gminy Od Domu Zdrowia i Spokoju, gdzie zwracają się o ulgę podatkową. Przekazała, iż sprawą 

zajmie się komisja oświaty na najbliższym posiedzeniu. 

 

Wójt Gminy poinformował, że Spółka  złożyła wniosek o przyznanie ulgi podatku od nieruchomości. 

Przekazał, iż w odpowiedzi od Urzędu Gminy na w/w wniosek zostało skierowane pytanie                        

o sprecyzowanie o jaką ulgę dokładnie chodzi. Poinformował, iż Dom Zdrowia i Spokoju za rok 2015 

jeszcze podatku nie płacił, ponieważ w tym roku oddali budynek do użytku i  dopiero będą płacić po 

nowym roku. Natomiast podatek gruntowy płaci się dopiero wtedy, gdy  otrzyma się  nakaz 

podatkowy.  

 

Pani Irena Różalska poinformowała, iż również otrzymała list od spółki kierowany nie do Rady 

Gminy lecz do przewodniczącej rady. Oznajmiła, iż odpowiedz zwrotna mówiła, iż Rada Gminy nie 

podjęła takowej uchwały w tej sprawie. 

 

Następnie Wójt Gminy poinformował, iż jeśli chodzi o strefę aktywizacji gospodarczej w Grabonogu 

jest ona cały czas rozbudowywana. W dalszym ciągu będą wkładane pieniądze za nim otrzymamy 

jakikolwiek zwrot. Przekazał, że wiadomo jest zwolnienie z podatku na 5 lat, firma Simet zmienia 

właściciela  i będą się mocno rozbudowywać. W tej chwili jeździ na ten teren do 20 tirów, a chcą by 

osiągało 60 tirów dziennie. Wójt przekazał, że będzie  doprowadzana  na ten teren woda, w 



przyszłości na pewno zostanie zrobione oświetlenie. Poinformował, że nie chcemy aby doszło do 

takich rzeczy, że gdziekolwiek  powstanie jakiś zakład pracy  Gmina Piaski będzie musiała  tworzyć 

tam strefę przemysłową. 

 

Radny Dariusz Naskręt poinformował, iż została zakończona budowa chodnika przy ul. Warszawskiej 

i na skrzyżowaniu przy budynku na ul. Strzeleckiej zostały postawione barierki , które ograniczają 

widoczność wyjeżdżającym kierowcą.  

 

Radny Konrad szafranek zaproponował, by na ulicy przeciwnej postawić lustro. 

 

 

Wójt poinformował, iż na tym miejscu albo zdemontujemy barierki albo zamontujemy lustro. Ale 

trzeba to będzie uzgodnić z GDKiA w Poznaniu ponieważ jest to pasie drogowym.  

 

Następnie Radny Stefan Śląski zapytał jak jest zwolniony SIMET z wody i prądu może by można 

Szelejewo zrobić w ten sposób. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż nowy budynek SIMET-u znajdujący się w strefie aktywizacji jest 

zwolniony na 5 lat zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z jakichkolwiek opłat, jak minie ten czas to  będą 

płacić podatek, a poza strefą normalnie płaca za użytkowanie budynku. To nie jest podatek 

dochodowy tylko od nieruchomości. Wójt poinformował, iż jedynie jak zbudują następna halę                    

i powstaną nowe stanowiska pracy to znowu zostaną zwolnieni z tej nowej cześci. 

 

Radna Maria Wesołek zapytała ile wpłynęło ofert na budowę hali sportowo – środowiskowej w 

Szelejewie? 

 

Wójt Gminy poinformował, że oferty będą wpływać do 8 stycznia 2016r., a wpływa po kilka zapytań 

dziennie. Przekazał, że bardzo wiele firm zwraca się z pytaniem o różne szczegóły. Pan Furmaniak 

całymi dniami śledzi i odpisuje na e-maile i listy. 

 

Radna Helena Sikora zapytała czy będzie przejście dla pieszych? 

 

Wójt poinformował, iż musimy wystąpić z pismem do Dyrekcji Generalnej Dróg do Poznania by 

przydzielili na przyszły rok część kostki, by można było położyć chodnik w kierunku Godurowa. 

Przekazał, że jak zostanie zrobiony chodnik po drugiej stronie to będzie wyznaczone przejście dla 

pieszych. 

 

        

   

Na tym zakończono protokół. 

Protokołowała : Przewodniczący Rady Gminy  

Anna Gorynia             Irena Różalska 

     

 

 


