
Protokół Nr 12/2016 

ze wspólnego posiedzenia komisji 

odbytego w dniu 17 maja 2016r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Piaski. 

Obecni na posiedzeniu: 

- radni – wg listy obecności, 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka, 

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny, 

- Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak, 

- przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej – Zenon Słomiński, 

- z-ca przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej – Stanisław Glapka. 

Przewodniczący posiedzenia Wiesław Woźniak  powitał wszystkich zgromadzonych, również pana 

redaktora gazety „Życie Gostynia”. Poinformował, że dzisiejsze posiedzenie będzie przebiegało 

zgodnie z planem sesyjnym. Poprosił aby jako pierwsza głos zabrała skarbnik gminy, pani Elżbieta 

Karolczak. 

Skarbnik Gminy omówiła szczegółowo : 

- sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Piaski za 2015 rok, 

przedstawione zostały następujące informacje: 

- wykonania planu dochodów za 2015r., 

- wykonania planu wydatków za 2015r., 

- wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaski za 2015r. w ujęciu tabelarycznym, 

- wykonanie dotacji celowych budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych ustawami za 2015r., 

- wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych ustawami za 2015r., 

- plan i wykonanie funduszu sołeckiego w 2015., 

- wykonanie przychodów budżetu Gminy Piaski za 2015r., 

- wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2015 rok związanych z realizacją zadań 

zrealizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 

- wykonanie dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za 2015 rok., 

- stan zobowiązań Gminy Piaski na 31 grudnia 2015r., 

- zmiany w planie wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 

ust.1 pkt 2 i 3 za 2015 rok., 

- wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za 2015 rok, 

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2015-2018, 

- informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Piaski za 2015r. 



Zapoznała komisję z uchwałą Nr SO-0954/2/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 30 marca 2016roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Piaski za 2015rok. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Następnie omówiła    

- udzielenie Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu z wykonania budżetu za 2015r. 

Wszyscy radni byli za, nie wnieśli uwag.  

Następnie przewodniczący posiedzenia powitał zaproszonych gości, pana Zenona Słomińskiego oraz 

pana Stanisława Glapkę. Poprosił, by przewodniczący spółki wodnej  przedstawił sprawozdanie z 

działalności spółki wodnej. Pan Zenon Słomiński przedstawił szczegółowo w/w sprawozdanie. 

Stanisław Glapka, zastępca przewodniczącego spółki wodnej w Piaskach poinformował ,  aby uzyskać 

dofinansowanie od marszałka na place melioracyjne składka powinna wynosić 22 zł od ha a to w 

naszych uwarunkowaniach jest nierealne. Mamy składkę niższa 8 zł i to powoduje jej ściągalność. 

Przekazał, że jesteśmy na bieżąco  ze wszystkimi robotami, rowy poczyszczone, oraz odmulone.  

Radny Dariusz Naskręt zapytał kto wykonuje wszystkie prace? 

Przewodniczący Spółki Wodnej poinformował, iż najczęściej zlecane prace wykonują Zakład Usług 

Komunalnych w Piaskach, Firma pana Kaźmierczaka  lub pana Karolewicza.  

Radny Stefan Śląski zapytał ile sołectw należy do spółki wodnej? 

Pan Zenon Słomiński poinformował, że z 16 sołectw Gminy Piaski należy 14. Następnie szczegółowo 

omówił na jakich zasadach działa Spółka Wodna. 

Więcej pytań nie było, przewodniczący posiedzenia podziękował zaproszonym gościom za złożenie 

sprawozdania. 

W dalszej części posiedzenia, pani skarbnik szczegółowo omówiła projekt uchwały: 

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

Poinformowała, że paragraf w którym została opisana dotacja na Klasztor została przekształcone na 

porozumienie.   



Wójt Gminy poinformował, iż Gmina Piaski przekaże 10 tys.zł na dofinansowanie samochodu dla  

Powiatowej Straży Pożarniczej w Gostyniu. Dodał, że jeśli straż nie otrzyma dotacji to pieniądze 

zostaną w budżecie gminy. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Kolejne projekty uchwały omówił pan Wójt:   

-  zaciągnięcia pożyczki. 

Poinformował, że pożyczka będzie zaciągnięta na budowę kanalizacji w Bodzewie. Przekazał, że 

Gmina Piaski wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Poznaniu o dotację na 

budowę kanalizacji, przyznano kwotę 1mln 920tys.zł. Przekazał, że ogłoszono już przetarg na 

kanalizację w Bodzewie. 

- zmiany statutu Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Piaskach. 

Wójt Gminy poinformował, że w piątek ( 13 maja 2016r)zostały wypłacone pierwsze pieniądze na 

program Rodzina 500+. Przekazał, że pieniądze byłyby wypłacane od razu lecz większość wniosków 

które  złożono drogą eletroniczną  zawierało dużo błędów. Dodał, że wniosek nie powinien posiadać 

19 stron. Podał przykład, iż za granicą są inne procedury załatwiania tego tupu wsparć dla 

mieszkańców. 

Wolne Głosy i wnioski. 

Skarbnik Gminy zapoznała komisję z uchwałą Nr 9/542/2016 Kolegium Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 maja 2016 roku, stwierdza że uchwała Nr XV/90/2016 Rady 

Gminy Piaski z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Piaski na lata 2016-2020, została podjęta z naruszeniem przepisów, uznano , że naruszenie jest nie 

istotne. Pani Skarbnik poinformowała, iż przy następnych zmianach w uchwale o Wieloletniej 

Prognozie Finansowej błąd zostanie poprawiony.  Przekazała również, iż 18 maja 2016r. Odbędzie się 

posiedzenie kolegium izby odnośnie uchwały Nr XVI/100/2016 Rady Gminy Piaski z dnia 29 

kwietnia 2016 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.   

Przewodniczący posiedzenia poinformował radnych o piśmie otrzymanym dnia 20 kwietnia 2016r.             

z Gminy Dobrzyń Wielki, dotyczącym zmiany granic. 

Następnie Przewodnicząca Rady Gminy odczytała pismo otrzymane dnia 22 kwietnia 2016r. od 

Związku Gmin Śląska Opolskiego na temat podjęcia inicjatywy zmierzającej do zmiany ustawy z dnia 

26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Radni przyjęli powyższe informacje do wiadomości. 



Pan Wójt poinformował, że prezes Zakładu Usług Komunalnych będzie musiał kilku mieszkańcom 

odciąć wodę ponieważ zalegają z opłatami.  

Radny Jacek Jańczak zapytał jak wygląda podłączanie do kanalizacji które już są na terenie gminy 

Piaski. Poinformował, że w powiecie Gostyńskim straż miejska przeprowadzała kontrolę kto                         

z mieszkańców jest podłączony do kanalizacji, a kto nie. Dodał, iż można by przeprowadzić u nas                  

w gminie takie kontrole. 

Następnie wójt gminy poinformował, o przetargu na kanalizacje w Bodzewie, o dokumentacji na 

ul.Dębową  oraz na łącznik za  cmentarzem. Dodał, że w Szelejewie rozpoczęły się prace na placu 

budowy hali sportowo-środowiskowej. Przekazał, że na kolejnej sesji w miesiącu czerwcu będzie 

musiała zostać podjęta uchwała w sprawie planu miejscowego zagospodarowania na strefę 

gospodarczą, ponieważ zmieniła się ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego, a nasze ziemie maja statut 

użytku rolnego i muszą zostać przekształcone.  

Radna Maria Wesołek zapytała co będzie z drogą do gruntów rolnych w Szelejewie. 

Pan Wójt poinformował, że tego typu inwestycje będą realizowane we wrześniu lub w październiku. 

Radna Karolina Przybylska zapytała o remont drogi Strzelce Wielkie - Grabonóg. 

Wójt Gminy poinformował, że wniosek został złożony czekamy za rozpatrzeniem. Omówił 

szczegółowo za co będzie przydzielana punktacja. 

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że trzeba by wyczyścić kanalizacje deszczową przy ul. 

Dworcowej, ponieważ zbiera  się piasek w kratkach i przez to woda nie odpływa. 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że mieszkańcy nie sprzątają przed posesjami i dlatego 

studzienki są zamulone. 

Radny Konrad Szafranek poinformował, że musiałaby być poprawiona droga od ul.Drzęczewskiej do 

ul.Filipa Neri, oraz oznakować słup energetyczny na ścieżce rowerowej.  

Wójt gminy poinformował, że prezes ZUKu chcę zakupić urządzenie które sprawnie będzie czyściło 

tego typu kanalizację. Na dzień dzisiejszy jeszcze urządzenia nie zakupiono.  Przekazał, że ścieżka 

rowerowa na tym odcinku zostanie poprawiona. 

Sekretarz gminy poinformował, że droga w Drzęczewie przy posesji nr 26 do końca maja zostanie 

naprawiona, jak również skrzyżowanie dróg w Smogorzewie, oraz droga na Talary. 



Radna Beata Tyrakowska zapytała o łatanie dróg w Gminie Piaski. 

Wójt Gminy poinformował, że dalsze łatania odbędą się w czerwcu. Przekazał również, że otrzymali 

od powiatu gostyńskiego kostkę na chodniki i krawężniki, 160m/b krawężnika i obrzeża, 13m/b na 

przejście przy przystanku i przy sklepie. Dodał, że mamy jeszcze swojej  kostki trochę, jeśli wystarczy 

będą zrobione trzy miejsca. Przekazał, że po zrobieniu chodnika będą wymalowane pasy. 

Przewodnicząca Rady Gminy zapytała o ul. Sienkiewicza. 

Wójt poinformował, iż dopiero zakończył się przetarg. Dodał, że powiat Gostyński w miesiącu lipcu 

zajmie się remontem. 

Radny Dariusz Naskręt  poinformował, że robiąc chodniki przy remontowanych ul. Św.Marcina i 

ul.Sienkiewicza, żeby zrobić chodnik dla pieszych przez przejazd kolejowy. 

Wójt Gminy poinformował, że chodnik będzie zrobiony do torów i na razie nic dalej, ponieważ 

musimy poczekać co zrobi kolej z tym terenem. Dodał, że budynki należące do kolei mają być 

przekazane osobom mieszkającym w nich, a grunt ma zostać przekazany gminie. 

Radny Konrad Szafranek poinformował, iż znak stop stojący od strony SIMETu musi pozostać. 

Radny Marian Wyrzykiewicz zapytał co się dzieje nad Malińczą. 

Wójt Gminy poinformował, że na razie będzie stał na swoim miejscu. Przekazał, iż nad Malińczą 

organizowana jest wycinka drzew i krzewów. Dodał, że również zostanie wyremontowany most  i tiry 

już nie będą jeździły po tym terenie. 

Sekretarz gminy poinformował, że został opracowany plan rozwoju lokalnego, jest on do wglądu w 

Urzędzie Gminy oraz  wywieszony został na stronie internetowej. 

Przewodniczący posiedzenia podziękował zgromadzonym i zakończył wspólne posiedzenie komisji. 

 

Na tym protokół zakończono.     Przewodniczący posiedzenia 

Protokołowała : Anna Gorynia     Wiesław Woźniak 


