
Protokół Nr 6/2016 

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia, 

Opieki Społecznej, Sportu  i Turystyki 

odbytego w dniu 23 marca 2016r. w Urzędzie Gminy Piaski. 

 

 

 
Obecni na posiedzeniu : 

 

1. Radni – wg listy obecności 

2. Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska  

3. Wójt Gminy – Wiesław Glapka  

4. Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

5. Kierownik ZOSz w Piaskach – Edyta Biernacka 

 
Przewodniczący Komisji Pan Konrad Szafranek powitał wszystkich obecnych na posiedzeniu, poprosił 

Kierownika ZOSz w Piaskach, Panią Edytę Biernacką o omówienie spraw związanych z naborem dzieci do 

szkół oraz przedszkola w Piaskach.  

 

Pani Edyta Biernacka poinformowała, że 

-  ZS w Bodzewie do klasy pierwszej przystąpi 6 dzieci , są dwa wnioski rodziców o pozostawienie dzieci po raz 

kolejny w klasie 1, prawdopodobnie we wrześniu będzie 7 -8 dzieci,  

- ZS w Szelejewie ok. 10 dzieci prawdopodobnie 2 dzieci zostanie w klasie 1, to klasa liczyć będzie 12 dzieci),    

- ZS w Piaskach – klasa liczyć będzie 14 uczniów 

- Przedszkole Samorządowe w Piaskach – wszyscy rodzice 6 latków złożyli deklaracje, że dzieci pozostają w 

oddziale przedszkolnym, o przyjęcie do przedszkola w Piaskach złożono  25 wniosków. 

Pani Edyta Biernacka, poinformowała, że należy pomyśleć o utworzeniu oddziału  przedszkolnego w szkole w 

Piaskach. Jeżeli rodzice 6 latków nie wyrażą zgody na przeniesienie dzieci do szkoły, należy przeprowadzić 

rozmowę o wyrażeniu zgody na utworzeniu oddziału  3 i 4 latków w szkole. 

 

Następnie przeprowadzono dyskusję na temat godzin „karcianych” nauczycieli oraz o subwencji oświatowej. 

Kierownik ZOSz w Piaskach poinformowała, że dnia 17 marca 2016r. dzieci otrzymały po raz drugi jabłka. 

 

Wójt Gminy zapoznał radnych  z wnioskiem Kongregacji Oratorium Św. Filipa Nerii na Świętej Górze, w 

sprawie podjęcia przez Radę Gminy Piaski uchwały intencyjnej.  Dotyczy wsparcia finansowego projektu pt.: 

„przywrócenie  i popularyzacja XVII-wiecznej muzycznej tradycji filipińskiej na Świętej Górze poprzez 

digitalizację świętogórskiego archiwum muzycznego, rekonstrukcję organów, renowację ołtarzy, przebudowę i 

remont amfiteatru wraz z zagospodarowaniem otoczenia.”  Kongregacja wnioskuje o kwotę 200 000,00 zł w 

ramach roku budżetowego 2017.  Wójt zakomunikował, że z informacji które posiada do ww. projektu dołączy 

Powiat Gostyński oraz Gmina Gostyń, którzy zadeklarowali wyłożyć środki w wysokości po 100 000zł. Gmina 

Gostyń taką uchwałę już prawdopodobnie podjęła. Powiat również środki przekaże. Z proporcjonalnych 

wyliczeń budżetu Gminy wynika, iż środki, które Gmina Piaski może przekazać to 30 000 zł, gdzie w ramach  

tej kwoty znalazły się środki, które Gmina Piaski co rocznie przekazuje na Św. Górę. Podczas dyskusji                     

na pozostałych komisjach, zdania radnych były podzielone.  

 

Radni  uznali iż każdy indywidualnie musi podjąć decyzje.  

 

Następnie Pan Wójt omówił budowę obwodnicy 434. Odczytał projekt porozumienia intencyjnego między 

Powiatem Gostyńskim, Gminą Gostyń i Gminą Piaski. Koszt inwestycji to ok. 8 mnl zł, które miałyby być 

podzielone na trzy gminy. Jest to potężna inwestycja. Gmina Piaski nie może przeznaczyć na nią prawie 3 mln 

zł, ponieważ w ciągu roku nie zrobiono by żadnej inwestycji na terenie Gminy. Wszystkie środki zostałyby 

przekazane na budowę obwodnicy. Powiat na tą inwestycję w WPF zaplanował 2mln zł. Pan Wójt 

poinformował, że obwodnica 434 od Krajewic do ronda w Drzęczewie, będzie inwestycją Wojewódzkiego 

Zarządu Dróg, dalej od ronda w Drzęczewie do ulicy Europejskiej w Gostyniu będzie drogą powiatową. 

Powiadomił również, że Powiat Gostyński chce się starać  się  o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Wnioski składa się do 15 kwietnia. Pan Wójt oświadczył, że chcąc rozpocząć budowę połączenia 

obwodnicy z ul. ”Nad Kanią” należy w pierwszej kolejności mieć decyzję środowiskową i raport oddziaływania                      

na środowisko, jak również  zatwierdzony łącznik w Studium zagospodarowania przestrzennego, czego Gmina 

Piaski nie ma. Pan Wójt poinformował, że Pan Starosta przyjął zaproszenie  na wspólnym posiedzeniu komisji,                    

które odbędzie się dnia 29 marca 2016r.  



 

Wszyscy Radni byli przeciwni podjęciu uchwały oraz podpisania porozumienia.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, że Gmina musi wykonywać działania zgodne z prawem , w momencie kiedy 

Urząd Marszałkowski rozpocznie budowę gmina musi dołożyć wszelkich starań aby inwestycja została 

wykonana w terminie, z tym że bez kosztów.  

 

Wójt Gminy zapoznał Radnych z pismem mieszkańca Piasków w sprawie zanieczyszczenia środowiska. 

Odczytał pismo skierowane do Wójta oraz Przewodniczącej Rady Gminy. Powiadomił o wystosowanym 

stanowisku.  

Wszyscy Radni byli zgodni do przedstawionych informacji.  

Następnie omówił wniosek mieszkańca Piasków w sprawie kupna gruntu koło Domu Strażaka. Jest to grunt o 

powierzchni 10m na 20m.  

Radni wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, że w programie sesyjnym znajdzie się dodatkowa uchwała w sprawie 

zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Strzelce Wielkie. Omówił także sprawy dotyczące  koncertu  zespołu 

DŻEM, który odbędzie się dnia 28 sierpnia 2016r. na ul. Drzęczewskiej przy ZS w Piaskach. Wyjaśnił,               

że koncert odbędzie się tylko ze względu na to, iż wnioski, które złożono na dofinansowanie - remont GOK                  

w Piaskach nie uzyskał odpowiedniej ilości punktów, jak również wniosek „Chrzest 966.Historia magistra vitae 

est/Historia jest…/ . W związku z tym zorganizowany będzie koncert, a wniosek o remont GOK w Piaskach 

zostanie ponowimy  w roku następnym. 

 

- budowa Sali sportowej w Szelejewie 

Pan Wójt poinformował, że w poniedziałek 14 marca 2016r. w Lesznie, odbyło się spotkanie z  właścicielem 

firmy Grand z Korzennej, w biurze projektanta Pana Jerzego Wojciechowskiego, na których obecny był również 

pracownik Urzędu Pan Witold Furmaniak oraz Radny Stefan Śląski. Spotkanie  trwało ok. 4 godzin. Właściciel 

firmy bardzo dużo mówił o budowie hali pasywnej, nie dopuszczał nikogo do głosu. Poinformował, iż w chwili 

obecnej firma Grand buduje salę pasywną w Karpaczu, co zostało sprawdzone. Jest to duża firma, która 

wcześniej budowała takie obiekty. Wójt dodał, że niepokoi nas system wentylacyjny, który jest podstawą hali 

pasywnej. Firma GRAND zaproponowała system wentylacyjny CLIMOR, gdzie projektant oświadczył iż ten 

system wentylacyjny jest nie do przyjęcia przy budowie hal pasywnych. Najlepszy system wentylacyjny to 

system firmy MENERGA lub podobne do tego systemu i spełniające te same warunki urządzenia.  Zapytałem 

właściciela firmy czy hala zostanie wybudowana  zgodnie z podaną kwotę w przetargu  wraz z zastosowaniem  

odpowiednich systemów wentylacyjnych podanych przez firmę w późniejszym terminie, oraz czy ewentualnie 

będzie się odwoływał w sytuacji gdy nie zostaną wybrani. Właściciel firmy  potwierdził,  że wszystko zostanie 

wykonane zgodnie z złożona oferta oraz przesłanymi wyjaśnieniami. Na pytanie dotyczące odwołania 

odpowiedział przecząco, stwierdził, że  maja dużo pracy. Zachowywał się tak jakby nie zależało mu na 

inwestycji, jednak w praktyce jest tak,  że Gmina otrzymuje e-maile  i pisma,  które wskazują na bardzo duże 

zainteresowanie inwestycją i budową hali pasywnej w naszej Gminie.  Na zadane pytanie, czy  w czasie budowy 

nie okaże się że gmina musi dołożyć środki pieniężne, czy budowa zostanie niedokończona ponieważ inwestor z 

Gminą będą się sądzić, usłyszałem odpowiedź , ja się tego nie obawiam, mam swoich prawników. Po świętach 

należy podjąć decyzję co dalej zrobić.  Właściciel firmy oświadczył, że takie sale buduje w rok więc może 

zacząć w ostatnim roku planowanej inwestycji. Odpowiedziałem, że nie ma takiej możliwości, gmina musi 

działać zgodnie z prawem i zaplanowanymi wydatkami.   

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk      Przewodniczący posiedzenia 

                   Konrad Szafranek  

 

 

 


