
Protokół Nr 10/2016 

wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

10 luty 2016r. w Urzędzie Gminy Piaski 

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- zaproszeni gości – wg listy obecności 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka 

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

- Kierownik ZOSz w Piaskach – Edyta Biernacka   

- inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych – Witold Furmaniak  

 

Przewodniczący posiedzenia Radny Wiesław Woźniak  powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu 

trzech stałych komisji Rady. Zaproponował aby w pierwszej kolejności zgodnie z planem pracy rady Gminy głos 

zabrali dyrektorzy szkól oraz dyrektor GOK celem złożenia sprawozdania z przygotowań wypoczynku 

zimowego w placówkach oświatowo – wychowawczych. 

 

Dyrektor SZ w Piaskach, Pani Henryka Jurkowska – Klupś szczegółowo omówiła program ferii zorganizowany 

przez szkołę w Piaskach jak również przedstawiła wykonanie spraw administracyjnych w szkole podczas 

nieobecności dzieci.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Dyrektor SZ w Szelejewie, Pani Dorota Dolata złożyła informacje z przebiegu ferii zimowych w szkole w 

Szelejewie.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Następnie informację z ferii  złożył dyrektor ZS w Bodzewie, Pan Zbigniew Jakubowski.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pan Jan Nawrot, dyrektor GOK w Piaskach złożył sprawozdanie z akcji „Zima 2016 – Ferie” z GOK Piaski.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pytań do przedstawionych sprawozdań nie było.  

 

W dalszej części przewodniczący posiedzenia poprosił by pan Wójt wypowiedział się na temat zmian w ustawie 

o oświacie. 

 

Pan Wójt poinformował, iż zmiany dotyczą szczególnie 6-latków. Od września nie maja obowiązku pójścia do 

pierwszych klas i z tego względu występuje problem w gminie Piaski. Ponieważ  dzieci pozostaną w oddziałach 

przedszkolnych i przedszkolach a dla 3-latków i 4-latków zabraknie miejsc. Rodzice będą szukać miejsca dla 

swych pociech w innych przedszkolach. Dlatego też propozycją jest utworzenie oddziału 6-latków                      

w ZS w Piaskach. Wójt poinformował, że w czerwcu po przeprowadzonych rozmowach rozstrzygnie się ile 

dzieci pozostanie w przedszkolach a ile pójdzie do pierwszych klas. 

Następnie pan Wójt poinformował, iż w razie utworzenia oddziału przedszkolnego w ZS w Piaskach trzeba 

będzie utworzyć tam plac zabaw. 

 

Kierownik ZOSz-u, pani Edyta Biernacka szczegółowo przedstawiła sytuacje w przedszkolach i oddziałach 

przedszkolnych. Poinformowała, iż obecnie jest tylko 1 miejsce w przedszkolu w oddziale 6-latków i będzie 

problem z przyjęciem dzieci do przedszkoli. Przekazała, iż będzie trzeba pomyśleć o otwarciu oddziału 

przedszkolnego z siedzibą w ZS Piaski dla 3-latków i 4-latków, lub drugim rozwiązaniem będzie podzielić 6-

latków i połowę zostawić w przedszkolu a połowę posłać do pierwszych klas. Kierownik ZOSz-u 

poinformowała, iż dokładnie będzie wiadomo w marcu ile będzie potrzebnych miejsc po złożeniu deklaracji 

rodziców do przedszkoli.    

 

Następnie Wójt Gminy poinformował, iż będzie trzeba pomyśleć o przedszkolach 9 godzinnych. Ponieważ 5 

godzinne rodziców pracujących nie interesują. Przekazał, iż dzieci warunki muszą mieć jak w przedszkolu a ZS 

w Piaskach spełnia takie warunki także można otworzyć oddział przedszkolny. 

 



Dyrektor ZS w Bodzewie poinformował, że pierwsze klasy mogą mieć 7 osób minimalnie by kwalifikować jako 

klasę. Dodał, że dzieci z Domu Dziecka w Bodzewie zapisywane są do starszych roczników, najczęściej jest to 

trzecia bądź czwarta klasa. Poinformował również, że  dobrym rozwiązaniem było by podzielić grupy 6-latków, 

część zostaje a część idzie do pierwszych klas. Klasy spełniały by minimalny stan. 

 

Pani dyrektor ZS w Szelejewie przedstawiła sytuację w szkole. Przekazała, iż liczna grupa dzieci pójdzie do 

szkoły podstawowej jako 6-latek i nie będzie problemu z utworzeniem klasy.  

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał, czy będzie miała ta sytuacja wpływ na zatrudnienie nauczycieli? 

 

Pani Edyta Biernacka odpowiedziała, że w pewnym stopniu odbije się to nauczycielach, ponieważ w tej chwili 

są 3 oddziały pierwszoklasistów a od września jeśli duża liczba dzieci pozostanie w przedszkolach byłby jeden 

oddział to dwóch nauczycieli zostanie bez pracy.  

 

Dyrektor z ZS Piaski, pani Henryka Jurkowska – Klupś,  poparła panią kierownik ZOSz-u. 

 

Wójt Gminy, pan Wiesław Glapka poinformował, iż nie ma co roztrząsać tematu musimy poczekać do końca 

czerwca, wtedy dowiemy się ile konkretnie dzieci zostanie a ilu rodziców zgodzi się wysłać dzieci do 

pierwszych klas.  Przekazał również, iż w marcu po złożonych deklaracjach rodziców do przedszkoli będzie 

trzeba zacząć działać. 

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał jak wyglądają oddziały przedszkolne od  strony finansowej. 

 

Pani kierownik ZOSz-u przedstawiła szczegółowo sytuację i poinformowała, iż subwencja będzie mniejsza niż 

do tej pory. Subwencja na przedszkola jest niższa od subwencji na ucznia o ok. 4tys.zł.   

 

Dyrektor ZS w Bodzewie zwrócił się z prośbą do radnych by pomyśleli o utworzeniu oddziału 9 godzinnego w 

placówce, ponieważ duża część rodziców pracujących zainteresowana jest placówkami dłużej otwartymi. 

 

Zgodnie z planem pracy Rady Gminy Piaski na rok 2016r. Kierownik ZOSz w Piaskach oraz Inspektor ds. 

inwestycji  i zamówień publicznych przedstawili radnym możliwość pozyskania środków zewnętrznych.  

Pani Edyta Biernacka poinformowała o złożonych wnioskach na dofinansowanie przedsięwzięć.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Pan Witold Furmaniak przedstawił informację Urzędu Marszałkowskiego o możliwości otrzymania 

dofinansowania przedsięwzięć na lata 2014 – 2020, dotyczących:  

- budowy dróg  ( możliwość złożenia wniosku na drogę w Strzelcach Wielkich w raz z kanalizacją deszczową) 

- budowa sieci wodociągowej (możliwość złożenia wniosku na budowę sieci wodociągowej do miejscowości 

Józefowo, Łódź oraz Rębowo), 

- przebudowa, budowa bądź remont świetlic domów kultury (możliwość złożenia wniosku na budowę świetlicy 

w Strzelcach Małych, remont świetlicy w Bodzewie) 

- możliwość otrzymania dofinansowania na budowę hali w Szelejewie.  

 

Wójt Gminy Piaski poinformował radnych o wynikach przetargu na budowę hali w Szelejewie. Przekazał, że 

kosztorysy ofert złożonych przez firmy są wyższe niż kwota podana w WPFie i aby budować w systemie 

pasywnym trzeba by zmienić WPF na kolejnej sesji. Poinformował również, iż trzeba wybrane oferty najtańsze 

ponownie przeanalizować i wysłać zapytania, ponieważ są pewne niezgodności i wątpliwości  

 

 Następnie radny Dariusz Naskręt zapytał czy dana firma ma doświadczenie w budowie budynków pasywnych? 

Wójt Gminy odpowiedział, iż nie są to firmy małe i maja doświadczenie w budowaniu dużych obiektów. 

 

Następnie omówiono projekty uchwał:   

 

  - zmiany w uchwale Nr XIII/80/2015  Rady Gminy Piaski z dnia 29 grudnia 2015r. 

Przed omówieniem uchwały Przewodniczący posiedzenia odczytał uchwałę nr 2/174/2016 Kolegium 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie naruszenia zasady spójności 

w uchwale Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Piaski z dnia 29 grudnia 2015r.  

Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła niespójności jakie znalazły się w/w uchwale.  

Uwag do projektu uchwały nie było.  

     



- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016r. 

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Karolczak. 

Uwag do projektu uchwały nie było.  

 

- planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Projekt uchwały omówiła Pani Maria Wesołek, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

 

- określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole       

podstawowej i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Piaski oraz określenia dokumentów niezbędnych                        

do potwierdzenia tych kryteriów  

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Edyta Biernacka, Kierownik ZOSz w Piaskach. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Uchwały w sprawie :  

-  wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu; 

- określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu 

nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia 

opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. 

szczegółowo omówił Wójt Gminy, Pan Wiesław Glapka. 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

  

Wolne głosy i wnioski.  

 

Przewodniczący posiedzenia odczytał Uchwałę Nr SO-0951/D/32/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości 

sfinansowania przez Gminę Piaski deficytu budżetu, a także Uchwałę Nr SO-0951/P/51/10/Ln/2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia 

opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piaski. Obydwie opinie są pozytywne.  

  

Pan Wójt poinformował, iż bez zaciągnięcia kredytu nie można nic zrobić, trzeba bezpiecznie się zadłużać. 

Dodał, że RIO  pozytywnie się opowiedziało o naszym długu. 

 

Następnie radny Wiesław Woźniak zapytał o projekt Rodzina 500+. 

 

Wójt gminy, Wiesław Glapka poinformował, iż są robione wstępne wyliczenia na dzień dzisiejszy zakładamy że  

z programu skorzysta ok. 80% . Przekazał, że obecnie mamy 1811 dzieci i młodzieży poniżej 18-roku życia, 

poniżej progu 800 zł zostanie wypłacane  ok.280tys.zł miesięcznie. Pan Wójt poinformował, że zostanie 

wydzielone pomieszczenie biurowe dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponieważ będzie trzeba 

zatrudnić pracownika zajmującego się programem Rodzina 500+. Dodał, że obecne pomieszczenie jest za małe 

dla tylu pracowników, dlatego też zostanie wydzielone biuro w miejscu  po policji mieszczące się w budynku 

starej szkoły, a policjanci zostaną przeniesieni do GOK-u. Przekazał, iż inne rozwiązania wiążą się z olbrzymimi 

kosztami i taka propozycja będzie dobrym rozwiązaniem.  

 

Radny Marek Majsnerowski zapytał czy jest możliwość otrzymania dofinansowania na remont sali w Bodzewie. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż trzeba by zrobić projekt  wtedy poznamy koszty remontu i  pomyślimy co dalej 

można w tej sprawie zrobić. 

 

Radny Wiesław Woźniak zgłosił potrzebę utworzenie nowego przystanku na Talarach dla dzieci dojeżdżających. 

 

Sekretarz Gminy, pan Andrzej Konieczny poinformował, że musimy odczekać aż zakończy się kontrola z NIK-u 

i dopiero potem możemy cokolwiek robić.  

Pan Wójt dodał, że trzeba porozmawiać z przewoźnikami, ponieważ są bardzo skrupulatni, wymagają oznaczeń, 

dużo pytają i każdy przystanek trzeba zgłosić do przetargu. W zawiązku z tym o dodatkowym przystanku będzie 

można zadecydować po kolejnym przetargu. 

 

Radny Dariusz Naskręt zaproponował by wiaty targowe  postawione dla handlowców zostały przekazane do 

jakieś wsi albo na noc zamykać parking, ponieważ są dewastowane. 



 

Wójt Gminy poinformował, iż  zostaną przeniesione, wiaty targowe to środek  trwały, nie można ich na dzień 

dzisiejszy likwidować ale rzeczywiście coś trzeba z nimi zrobić. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała aby zamykać bramkę aby samochody nie wjeżdżały na teren 

targowiska, lecz wiąże się to z zatrudnieniem stróża. Dodała również, że można by zamontować kamery, też 

sytuacja została by rozwiązana. 

 

Sekretarz Gminy, pan Andrzej Konieczny zaprosił zgromadzonych radnych i gości na spotkanie, tzw. 

„Konsultacje Społeczne”, które odbędą się 18 lutego bieżącego roku o godz.1300 w Gminnym Ośrodku Kultury 

w Piaskach. 

 

Przewodniczący posiedzenia zakończył, oraz podziękował wszystkim radnym i  zaproszonym gościom za 

przybycie na wspólne posiedzenie trzech stałych komisji Rady Gminy Piaski. 

 

 

Protokółowała:       Przewodniczący posiedzenia 

Anna Gorynia        Wiesław Woźniak 

 


