
Protokół Nr 13/2016 

ze wspólnego posiedzenia komisji 

odbytego w dniu 16 czerwca 2016r, w Urzędzie Gminy Piaski. 

Obecni na posiedzeniu: 

- Radni – wg listy obecności, 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka, 

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny, 

- Skarbnik Gminy – Elżbieta Karolczak, 

- Kierownik ZOSz- Edyta Biernacka, 

- Dyrektor ZS Piaski- Henryka Jurkowska-Klupś, 

- Dyrektor ZS Szelejewo – Dorota Dolata, 

- Dyrektor ZS Bodzewo – Zbigniew Jakubowski, 

- Dyrektor GOK – Jan Nawrot. 

 

Przewodniczący posiedzenia, pan Wiesław Woźniak powitał zgromadzonych radnych, pana Wójta, 

pana Sekretarza, panią Skarbnik, dyrektorów szkół: panią Henrykę Jurkowską – Klupś, panią Dorotę 

Dolatę, pana Zbigniewa Jakubowskiego, oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach, 

również panią Edytę Biernacką, oraz zgromadzone media. Poinformował o planie dzisiejszego 

posiedzenia: 

1. Przedstawienie informacji o organizacji przez gminne placówki oświatowe zajęć i 

wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży. 

2. Przedstawienie projektów uchwał . 

3. Przedstawienie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok 2016. 

4. Wolne głosy i wnioski. 

ad.1. 

Dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach, pani Henryka Jurkowska- Klupś poinformowała szczegółowo o 

osiągnięciach uczniów placówki. Podsumowała rok szkolny jako bardzo udany. Przekazała informację 

o organizacji zajęć i wypoczynku w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży, która stanowi 

załącznik do protokołu. 

 Dyrektor Zespołu Szkół w Szelejewie, pani Dorota Dolata przedstawiła program na okres wakacyjny 

dla dzieci i młodzieży. Poinformowała o sukcesach osiągniętych przez uczniów szkoły w IV edycji 

projektu ekonomicznego pod nazwą  „na własne konto”.  Przekazała, że końcowe egzaminy po klasie 

szóstej wypadły dobrze. 

Następnie dyrektor Zespołu Szkół w Bodzewie, pan Zbigniew Jakubowski poinformował, iż wyniki w 

nauce uczniów są bardzo dobre i będzie dużo świadectw z wyróżnieniem. Przekazał, że wyniki 

egzaminu po klasie szóstej wypadły dobrze, o wynikach egzaminu gimnazjalnego dowiemy się 17 

czerwca br. Dodał, iż uczniowie osiągali sukcesy w różnego rodzaju konkursach. Poinformował, iż 

wprowadzono nową dyscyplinę sportu w szkole ,tzw. speed -ball. Omówił szczegółowo na czym 

polega gra. Pan dyrektor podziękował za wsparcie radnej pani Dagmarze Rucińskiej.   

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pan Jan Nawrot przedstawił szczegółową informację o 

organizacji przez gminne placówki oświatowe zajęć i wypoczynku w okresie wakacji letnich dla 



dzieci i młodzieży. Poinformował radnych, iż Gminny Ośrodek Kultury chciałaby organizować 

wyjazdy do innych wiosek nalężących do gminy, w których są świetlice wiejskie oraz tereny 

rekreacyjne. Przekazał, że br. zorganizowano spektakl teatralny dla dzieci „Kot w Butach” w świetlicy 

w Smogorzewie. 

Przewodniczący posiedzenia podziękował dyrektorom  placówek za obszerną informację o organizacji 

zajęć i wypoczynku w okresie wakacyjnym dla dzieci i młodzieży w naszej gminie.  

ad.2. 

Poszczególne projekty uchwał w sprawie: 

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

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2016 -2020, 

- zmiany w Uchwale Nr XVI/98/2016 z dnia 26 kwietnia 2016r.,   

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

robót budowalnych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących 

własności Gminy Piaski, 

szczegółowo zostały omówione przez panią Skarbnik Gminy. Poinformowała radnych , że należy 

podjąć projekt uchwały w sprawie: 

- finansowania wieloletniego zadania z zakresu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną. 

Dodała, że będzie realizowana dopiero w latach 2017-2020 i dotyczyć będzie wykonania 

kompleksowej usługi oświetlenia(lampy energooszczędne) miejsc publicznych, ulic, placów i dróg 

znajdujących się na terenie Gminy Piaski. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Następnie Sekretarz Gminy omówił projekt uchwały w sprawie: 

- przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Piaski na lata 2016 – 2023. 

Poinformował, iż w/w plan został wywieszony do wglądu na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Piaski.  

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Projekty uchwał w sprawie: 

- wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Piaski od Powiatu Gostyńskiego zadań związanych z 

usuwaniem krzewów z dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Piaski w roku 2017, 

-  przyjęcia aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 

dla Gminy  Piaski, 

- metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej 

opłaty, 

- określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Piaski, 

- zmiany uchwały nr XVI/100/2016 Rady Gminy Piaski z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru 

deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski, 

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

szczegółowo omówił Wójt Gminy. Zwrócił uwagę na projekt uchwały o usuwaniu krzewów. 

Poinformował, że będzie się ona wiązała z  Zakładem Usług Komunalnych. Dodał, że wycinka 

krzewów odbywać się będzie w miesiącach czerwiec –lipiec w przypadkach zagrożenia, oraz od 

jesieni do wiosny. 



Radny pytali o to kto będzie finansował powyższą wycinkę oraz czy jest podana górna granica w m2 

do wycięcia. 

Wójt Gminy poinformował, że nie ma podanej granicy tylko wymienione są odcinki, a co do 

finansowania spółka będzie wystawiać fakturę a powiat będzie płacił.  

 

Kierownik Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach przedstawiła szczegółowo projekty uchwał w sprawie: 

- przyjęcia „Diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Piaski”, 

- wyrażenia zgody na udział Gminy Piaski w projektach konkursowych realizowanych w ramach 

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.  

- zmiany uchwały Nr XXI/112/96 Rady Gminy Piaski z dnia 29 października 1996r. w sprawie 

utworzenia jednostki organizacyjnej dla obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, zapewnienia 

wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy 

Piaski oraz nadania statutu Centrum Usług Wspólnych. 

Wójt Gminy poinformował, iż w Gminie Piaski musi być wprowadzona uchwała o przekształceniu 

Zespołu Obsługi Szkół w Centrum Usług Wspólnych. Dodał, że uchwała będzie obowiązywać od 

stycznia 2017r.będzie pół roku na przeobrażenie wewnętrzne jednostki. Przekazał, iż w/w zmiany 

wpłyną na funkcje  kierownika Zespołu Obsługi Szkół w Piaskach, kadra się nie zmieni. 

 

Radni zadawali pytania odnośnie przyjęcia „Diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół 

podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Piaski. Poinformowali  by uzupełnić dane 

związane z ilością zatrudnionych nauczycieli, psychologów, oraz pielęgniarek w poszczególnych 

szkołach. 

 

ad.3. 

Pani Edyta Biernacka przedstawiła szczegółowo analizę arkuszy organizacyjnych szkół i placówek 

prowadzonych przez gminę Piaski, które stanowią załącznik do protokołu. 

 

ad.4. 

Sekretarz Gminy poinformował, iż w okresie wakacyjnym opiekę nad dziećmi  będzie sprawowało 

Przedszkole Samorządowe w Piaskach. 

 

Wójt Gminy poinformował o przetargach ogłoszonych w Gminie Piaski: 

- przetarg przebudowy dróg  gminnych na osiedlu Drzęczewo Piaski ul. Dębowej oraz łącznik między 

ul. Dębową a ul. Jesionową- złożyli oferty : Firma As-Bruk Frąckowiak – 517tys.548 zł., 

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Brukpol – 450tys.617zł., oraz Firma Brukarska Kasprzak z 

Koźmina – 517tys877zł. Najlepiej wypadła oferta firmy Brukpol. Czas realizacji od 10 czerwca do 28 

sierpnia, 

- przebudowa ul. Sienkiewicza razem z powiatem Gostyńskim – środki nie do końca wystarczą które 

powiat przewidział(droga i asfalt),Gmina Piaski stara się realizować jeszcze kanalizację deszczową. 

Zaproponowano by z części kwoty pozostałej z budowy drogi wymienionej w  powyższym przetargu 

dołożyć do przebudowy ul. Sienkiewicza.   

- budowa kanalizacji sanitarnej w Bodzewie, ze złożonych ofert wybrano Ryszard Tomczak firma 

Altrans w kwocie 1mln 680tys.zł. Nadzorować budową będzie firma  Wielobranżowa Bost z 

Osiecznej, pan Kowaliszyn - 28tys.290zł. Termin realizacji do 30 października 2017r. 

- remont budynku przy ul. Szkolnej(pokrycie dachu) – wpłynęły trzy oferty, wybrano 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Budowlane "Tyliński" ze Święciechowy, w kwocie 124tys.198zł. 

Przekazał informację o programie Rodzina 500 plus, ostatnia wypłata za kwiecień i maj –186tys.500zł 

na 113 wniosków. Poinformował, iż na dzień dzisiejszy wypłacono kwotę 856tys.zł. 

Wójt Gminy poinformował, iż po podpisaniu przez prezydenta ustawy o OZE, odejdziemy w Gminie 

Piaski od budowy wiatraków. Dodał, że będzie trzeba przystąpić do sporządzenia  miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego na strefę gospodarczo-przemysłową, ponieważ ustawa o ustroju 

rolnym, która mówi o możliwości zbycia gruntów rolnych wszystko blokuje. 

Pan Wójt poinformował, również o postępach przy  budowie hali sportowo – środowiskowej w 

Szelejewie, firma rozpoczęła budowę ,zakopano szamba. Przekazał, że następnie musi zostać zrobiona 



płyta fundamentowa, wykonawca musi wyłonić podwykonawcę który zadanie wykona. Dodał, że nie 

jest proste, ponieważ na terenie Polski są dwie firmy które budują ową płytę w budynkach pasywnych  

i one dyktują ceny. Przekazał, że zostało zorganizowane spotkanie w Lesznie dla  obydwóch firm, 

cena została ustalona na ok. 200tys.,projekt już wykonują i za parę dni będzie wchodził na budowę. 

Poinformował, że wybrano inspektora budowy Kompleksowa Obsługa Budownictwa Kajoch 

Kąkolewo, w kwocie 78tys.zł. 

 

Następnie pan Wójt poinformował, że będzie trzeba pomyśleć i wprowadzić parkomaty na rynku w 

Piaskach, ponieważ coraz więcej mieszkańców domaga się tego rozwiązania, przed podjęciem 

jakichkolwiek decyzji w tej sprawie należy przeprowadzić konsultacje społeczne. 

 

Radny Wiesław Woźniak dodał, że byłby to dobry pomysł, ponieważ rynek trzeba odblokować, nie 

była by to duża kwota 1zł lub 2zł. 

Zapytał o łatanie dziur na terenie dróg gminnych w Piaskach. 

 

Wójt Gminy, pan Wiesław Glapka poinformował, iż na razie kwestia łatania została odłożona na 

dalszy plan, ponieważ mamy jednego pracownika, który się tymi obowiązkami zajmuję a w obecnej 

chwili ogłaszano przetargi , które wymieniono powyżej. Przekazał, że na sesji zostanie podana firma 

wyłoniona na łatanie dziur na terenie dróg gminnych. 

 

Radny Stefan Śląski poinformował, iż przy budowanej hali sportowej w Szelejewie znajduję się 

przedszkole, było ono podłączone do zbiorników. Radny zaproponował by podłączyć przedszkole do 

szamba, które należy do hali sportowej. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż oglądał ten teren i najprawdopodobniej będzie musiało być zrobione 

oddzielne szambo dla przedszkola.  

 

Radny Dariusz Naskręt  poinformował o niedokończonych kratkach przy ul. Warszawskiej. 

 

Wójt Gminy przekazał, że Firma Brukpol, która będzie robić ul. Dębową i ul. Jesionową, uzupełnią 

ubytki przy kratkach, ponieważ wcześniej ona tę drogę remontowała.   

 

Przewodniczący posiedzenia odczytał pismo otrzymane dnia 27 kwietnia 2016r. z Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na temat podziękowania radnym za wspaniałą pracę i 

realizowania jak dotychczas następnych uchwał. 

 

Radna Dagmara Rucińska poinformowała, że grupa uczniów ze szkoły w Bodzewie uczestniczyła w 

projekcie „młodzież w działaniu” od września będzie rozszerzony na teren całej gminy. Grupa liczy 

11os.w przyszłości 25, kwota dofinansowania  z projektu to 40tys., celem projektu jest nabywanie 

umiejętności społecznych i kompetencji. 

 

Radna Beata Tyrakowska zapytała o przyłączenie wody do Józefowa. 

 

Wójt Gminy poinformował, iż dokumentacja i  pozwolenie na budowę już jest, czekamy na Marszałka 

czy będzie miał środki na dofinansowanie inwestycji. 

Sekretarz Gminy poinformował, iż w maju została wysłana ankieta kiedy będzie zapotrzebowanie na 

tego typu środki, jeszcze odpowiedzi nie otrzymaliśmy. 

 

Przewodniczący posiedzenia, pan Wiesław Woźniak podziękował wszystkim zgromadzonym za 

udział w posiedzeniu wspólnej komisji. 

 

Na tym zakończono protokołowanie.     Przewodniczący Komisji 

Protokołowała: Anna Gorynia        Wiesław Woźniak 

 


