
Protokół Nr 8/2016 

z posiedzenia Komisji  Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia,  

Opieki Społecznej, Sportu  i Turystyki  

 odbytego w dniu 22 kwietnia 2016r. w Urzędzie Gminy Piaski 

 
Obecni na posiedzeniu : 

 

1. Radni – wg listy obecności 

2. Wójt Gminy – Wiesław Glapka 

3. Przewodniczącą Rady Gminy -  Irena Różalska 

4. Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak 

 

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

by posiedzenie odbyło się zgodnie z porządkiem obrad sesji. 

 

W pierwszej kolejności Pani  Skarbnik  przedstawiła  projekty uchwał w sprawie:  

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

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy 

Piaski. 

Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekty uchwał odpowiadała na pytania radnych.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono. 

 

Następnie przewodniczący posiedzenia poprosił Panią Agnieszkę Woźniak, pracownika UG o omówienie  

projektów uchwał w sprawie :              

   

- wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- zmiany uchwały Nr XXVIII/170/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 26 lutego 2013r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości  i porządku na terenie Gminy Piaski. 

Poinformowała, że w/w uchwałach zachodzą następujące zmiany:  

- projekt uchwały dotyczący wzoru deklaracji zawiera zmiany zgodne z przepisami prawa zawartymi w ustawie 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

 
W deklaracji znajdują się wszystkie niezbędne oświadczenia, które wcześniej były załącznikiem do deklaracji 

oraz informacje mające wpływ na opłatę, nie ma zatem pytania o posiadany kompostownik. Z deklaracji zostało 

usunięte pouczenie o fałszywych zeznaniach, a także kwota opłaty.  

Pani Agnieszka Woźniak poprosiła  radnych aby wypowiedzieli się co do deklaracji składanej  w formie 

elektronicznej. Wyjaśniła, że zgodnie z w/w ustawą deklaracje składa się również  za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, w szczególności: 

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, 

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone. 

Poinformowała o kosztach związanych z opracowaniem wniosku przez specjalistyczną firmę, wpisanie do 

centralnego repozytorium dokumentów, które udostępnia wniosek na platformie EPUAP. 

 

Komisja jednogłośnie uznała, aby w/w deklaracji w chwili obecnej nie wprowadzać.  

 

- w Regulaminie utrzymania i porządku na terenie Gminy Piaski  § 8 dodano pkt 5, który dotyczy nieruchomości 

mieszanych (czyli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość 

niezamieszkałą) oraz  nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych (w sytuacji , gdy każdy lokal posiada 

osobny pojemnik na odpady komunalne zmieszane).  Właściciel nieruchomości zobowiązany jest oznaczyć 

pojemniki w następujący sposób:  

 - nieruchomości mieszane: pojemniki dla części zamieszkałej literą „Z”, niezamieszkałe literą „NZ”,  

- nieruchomości zamieszkałe wielolokalowe pojemnik należy oznaczyć numerem lokalu lub w inny sposób 

umożliwiający identyfikację nieruchomości dla której pojemnik jest przeznaczony.    

 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

 



Wolne głosy i wnioski.  

 

Wójt Gminy zapoznał radnych z: 

- stanem dróg gminnych i ich oznakowaniu  - informacja stanowi załącznik do protokołu 

- stanem zadrzewień na terenie gminy Piaski w 2015 roku – informacja stanowi załącznik do protokołu 

- sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 

2015 – sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo mieszkańca Gminy Piaski dotyczące Ekologii w Piaskach 

Wielkopolskich.  

Radni przyjęli informację do wiadomości.  

 

Pani Irena Różalska poinformowała również o zaproszeniu otrzymaym od Starosty Gostyńskiego w sprawie  

spotkania z przedstawicielem firmy „KUBA” dotyczące projektu budowy drogi łączącej obwodnicę drogi 

wojewódzkiej 434 ze skrzyżowaniem ulicy Nad Kanią i Europejskiej w Gostyniu. Przypomniała o konieczności 

złożenia oświadczeń majątkowych. Zakomunikowała , że po uzgodnieniach z Panem Wójtem ustalono,                     

iż informacje o terminie sesji oraz porządek obrad będzie przesyłany droga e-mai do Przewodniczącego Rady 

Powiatu w Gostyniu.  

 

 
Wójt poinformował radnych o : 

- budowa hali sportowej w Szelejewie (wyłoniono wykonawcę firma MAX BUD z Lipna, 25 kwiecień 

podpisanie umowy a następnie przekazanie terenu budowy. Prezes firmy zapewnił, że w tym roku wykona stan 

surowy zamknięty, aby zima przeprowadzić prace w środku, oddanie obiektu nastąpi w przyszłym roku) 

- budowa kanalizacji w miejscowości Bodzewo – WFOŚ przydzielił pożyczę na budowę kanalizacji, następny 

etap to głoszenie przetargu i przystąpienie do realizacji inwestycji,  

- remont budynku komunalnego w Drzęczewie Drugim – wymiana rynien oraz połowy dachu, pobudowanie 

nowego  szamba.  

Pan Wójt poruszył sprawę zalania drogi w Józefowie. Poinformował, że poprzez interwencje mieszkańców 

Józefowa staw został zasypany, w tym momencie przy opadach deszczu droga do posesji zostaje zalana.     

Szczegółowo omówił sprawy związane z oświatą. Zakomunikował, że rodzice 6 latków nie zgodzili się                   

na przeniesienie dzieci do oddziału w ZS w Piaskach, w związku z tym w ZS w Piaskach zostanie utworzony 

oddział przedszkolny dla 3 latków, w którym znajdzie się 17 dzieci. Przedszkole będzie 9 godzinne,                            

a wyżywienie dowożone z Przedszkola w Piaskach.  

 

Poruszono tematy związane z remontem dróg gminnych i powiatowych oraz wycinka krzewów.  

Radny Konrad Szafranek poinformował o uszkodzonej nawierzchni drogi na krzyżówce ul. Drzęczewskiej  i               

ul. Lęśnej.  

 

Radna Helena Sikora poprosiła o postawienie koszy przy głównych drogach, a przede wszystkim na                      

ul. Warszawskiej.  

  

Pan Wójt poinformował, że w budżecie należy przeznaczyć środki na przygotowanie dokumentacji  - 

inwentaryzacji wszystkich dróg na terenie gminy Piaski. Dodał, że przygotowanie dokumentacji to bardzo duży 

koszt, dlatego,  propozycja jest taka aby dokumentację przygotować w dwóch etapach, w jednym roku wykonać 

dokumentację dla miejscowość Piaski, w następnym roku pozostałe miejscowości.   

 

Radny Konrad Szafranek poinformował, że w maju odbędzie się kolejna komisja wyjazdowa do ZS w 

Szelejewie.  

 

Radni otrzymali analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Piaski za 2015 rok.  

Analiza stanowi załącznik do protokołu.  

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk      Przewodniczący posiedzenia 

                   Konrad Szafranek 


