
Protokół Nr 3/2016 

z posiedzenia komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu. 

Odbytej w dniu 15 marca 2016r w biurze rady gminy. 

 

Obecni na posiedzeniu: 

- radni – wg listy obecności, 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka, 

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny, 

- Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak, 

- inspektor ds.inwestycji i zamówień publicznych – Witold Furmaniak. 

 

Przewodniczący komisji budżetu, działalności gospodarczej i handlu powitał zgromadzonych. Przedstawił 

pismo Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Piaskach dotyczące rozłożenia na 3 raty opłaty 

rocznej za 2016r. z tytułu oddania nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste.  

 

Wójt Gminy,pan Wiesław Glapka szczegółowo omówił w/w sprawę. 

 

Komisja budżetu, działalności gospodarczej i handlu po zapoznaniu się z dokumentem jednogłośnie podjeła 

opinię pozytywną. 

 

Następnie Wójt przedstawił ofertę pani Anety Karkosz, prezes Stowarzyszenia Funduszu Poręczeń 

Kredytowych. Objaśnił w jaki sposób przeliczane są akcję i wkład własny, oraz ilości akcji zadeklarowane 

przez inne gminy. Dodał, że pani prezes została zaproszona na posiedzenie trzech wspólnych komisji by 

przedstawiła sprawozdanie z działalności w/w stowarzyszenia.  

 

Pani Skarbnik wyjaśniła, że przedstawione wolne środki wykorzystywane są najczęściej na spłatę kredytów. 

 

Następnie Wójt Gminy poinformował, że w Drzęczewie następuje rozdzielenie gruntów, które będą 

ogłoszone do przetargu i sprzedane. Dodał, że budynek w Drzeczewie należący do gminy jest w złym stanie: 

spadające rynny, odpadające tynki, obok zapadnięte szambo po którym jeżdżą samochody. Poinformował, iż 

będzie trzeba pomyśleć o remoncie. 

 

Radny Wiesław Woźniak dodał, że dach jest w złym stanie i może w każdej chwili się zapaść. 

 

Kolejnym wnioskiem omówionym przez pana Wójta jest wniosek o uchwałę intencyjną złożoną przez  

Kongregację Oratorium Św. Filipa Neri na Świętej Górze. Dodał, iż księża otrzymali środki finansowe od 

Marszałka Wielkopolskiego i szukają wsparcia na wkład własny, i zaczynają od samorządów. Przekazał, że 

sam niebędzie podejmować decyzji, ponieważ musi przedyskutować sprawę z Radnymi Gminy. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że bedzie przeciwna tej uchwale. 

 

Skarbnik Gminy poinformowała, iż księża Filipini czekają na odpowiedz o dotacji, a środki finansowe 

przeznaczone na klasztor przeznaczone zostaną w budżecie w paragrafie na remonty zabytków. Dodała, że 

uchwała będzie realizowana dopiero w 2017r.w budżecie gminy. 

 

Radny Wiesław Woźniak poinformował, że każdy podejmie swoją decyzję odnośnie głosowania nad 

uchwałą. 

 

 

Wójt Gminy omówił  szczegółowo temat zwiazany z budową obwodnicy Nr 434. Dodał, że jest to 

obwodnica Gostynia a nie Piasków, więc chciałby by Marszałek Wielkopolski doprowadził budowę od 

początku do końca. Poinformował, iż na budowę obwodnicy pieniędzy nie mamy i nie będziemy planować w 

budżecie gminnym. Dodał, że łącznika na który maja być przeznaczone pieniądze nie mamy w Studium 

Uwarunkowań, a ostatnio studium było aktualizowane w 2009r. Przekazał radnym, że droga ta będzie drogą 

powiatową a nie gminną. Wójt poinformował, iż musi się skonsultować w/w sprawie ze starostą, czy bedą 

wprowadzać uchwałe  intencyjną dotyczącą zaproponowanego przez burmistrza Gostynia porozumienia.  

 



Radny Wiesław Woźniak zapytał co z kopalnią na naszych terenach. 

 

Pan Wójt Gminy poinformował, że temat kopalni jest odległy, ponieważ nie ma banku na dzień dzisiejszy 

który by udzielił kredytu firmie na budowę kopalni węgla brunatnego. Problemem są też pokłady słonej 

wody występujące na tych głębokościach. 

Następnie przedstawił pismo złożone przez mieszkańca Piasków odnośnie zanieczyszczenia środowiska 

przez kominy GS Piaski i poinformował że odpowiedz w tej sprawie wysłano.  

Wójt poinformował, iż pan Dominiak, właściciel Firmy UBOJNIA J.DOMINIAK, złożył wniosek                

o zakupienie działki położonej w pobliżu budynku Domu Strażaka w Piaskach, działka ma 200 m. 

Przedstawił, iż właściciel firmy chciałby w tym miejscu wybudować chłodnie, ze względów 

przeprowadzonej kontroli sanepidu musi powiększyć chłodnię. Poinforował, że rozmawiał ze strażakami              

o działce, terenu używają do ćwiczeń przed zawodami strażackimi. 

 

Radni wypowiedzieli się pozytywnie w sprawie sprzedaży działki panu Dominiakowi. 

 

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że obok posesji pana Szymańskiego na ul. Drzęczewskiej znajduję sie 

odcinek działki niezagospodarowany. Zaproponował by sprzedać tę część w/w mieszkańcowi Piasków. 

 

Pan Wójt poinformował, że działka jest umieszczona w planie zagospodarowania przestrzennego i nie 

możemy sprzedać tego terenu bez zmiany planu. 

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał jak wyglądają sprawy dotyczące budowy hali sportowo-środowiskowej               

w Szelejewie. 

 

Inspektor ds. Inwestycji i zamówień publicznych, pan Witold Furmaniak odpowiedział, wszystko wskazuje 

na to że budować hale będzie firma z Korzennej z Nowego Sącza. Poinformował, że odesłali  potrzebne 

wyjaśnienia i wszystkie dokumenty są poprawne ale jeszcze konsultujemy się z projektantem. Przekazał, że 

nastąpią zmiany w Wieloletnie Prognozie Finansowej dołożone będzie 200tys. zł. Poinformował, że hala 

sportowo-środowiskowa ma powstać do 30 czerwca 2018r. 

 

Następnie sekretarz Gminy poinformował, że projekt związany z infrastrukturą domów kultury – rządowy 

program MKiDN „Serce kulturalne Piasków- nowa infrastruktura  Gminnego Ośrodka Kultury, oraz projekt 

chrzest 966 Promesa 2016 – rządowy program NCK- chrzest 966.Historia Magistra Vitae Est(Historia 

jest..)”, nie zakwalifikowały się do dalszego etapu konkursu. Przekazał, iż mimo nieotrzymanych pieniędzy  

z dotacji, zaproponował by w tym roku koncert się odbył i zagrał na nim zespół "Dżem" .  

 

Radny Dariusz Naskręt poinformował, by pieniądze przeznaczone na koncert dużej gwiazdy, rozdzielić, 

zrobić remont Gminnego Ośrodka Kultury i mniejszą imprezę dla mieszkańców gminy. 

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał o program 500+, oraz  o 6 latki idące do szkoły. 

 

Wójt Gminy poinformował, że lokale są przygotowywane i remontowane, program ma sie rozpocząć od          

1 kwietnia br. Informację odnośnie 6-latków szczegółowo omówił. Przekazał, że w kwietniu w szkołach 

będą organizowane zebrania z rodzicami dzieci 6-letnich. 

 

 

Na tym posiedzenie zakończono.      Przewodniczący posiedzenia 

Protokółowała: Anna Gorynia        Wiesław Woźniak 


