
Protokół Nr 14/2016 

wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

30 sierpnia 2016r. w Urzędzie Gminy Piaski 

 

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka 

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

 - przedstawiciel Życia Gostynia  

 

 

Przewodniczący posiedzenia Radny Stefan Śląski  powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu 

trzech stałych komisji Rady. Zaproponował aby w pierwszej kolejności omówić projekty uchwał podejmowane 

na najbliższej sesji Rady.   

 

Projekt uchwały w sprawie : 

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

szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Karolczak Skarbnik Gminy. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.   

 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak poinformowała, że na zaproszeniu na sesje podano wiadomość, że 

informację z wykonania budżetu Gminy Piaski za I półrocze 2016r. zamieszono w Biuletynie Informacji 

Publicznej Gminy Piaski. Dnia 25 sierpnia odbyła się komisja Rewizyjna, na której ww. informacja omówiono  

szczegółowo, punkt po punkcie. Skarbnik Gminy zapytała Radnych czy w dniu dzisiejszym ponownie 

przedstawiać, czy ktoś zapoznał się  z informacją i w związku z tym ma pytania co do wykonania budżetu za I 

półrocze 2016r.  

 

Radni uznali, że jeżeli Komisja Rewizyjna zapoznała się z informacją i nie wniosła uwag, a sama informacja 

znajduje się na stronie Gminy nie ma potrzeby szczegółowego omawiania.  

 

Następnie Wójt Gminy poprosił Radnych o wykreślenie z porządku obrad projektów uchwał w sprawie : 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefa Aktywizacji   

Gospodarczej – Grabonóg, 

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Smogorzewo I 

poinformował, że powodem nie podjęcia uchwał na najbliższej sesji jest ogłoszenie przetargu na wykonanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W specyfikacji zawarte jest, że firma która wygra 

przetarg musi przygotować projekt uchwały. Przetarg odbył się z zeszłym tygodniu. Firma STUDIO GIS,  która 

wygrała przetarg poinformowała, że w tak krótkim czasie nie przygotują uchwały, potrzebne są konkretne dane 

oraz mapy. Powyższe projekty uchwał podjęte będą na kolejnej sesji.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.   

 

Projekt uchwały w sprawie: 

- uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów    

 zamieszkałych na terenie Gminy Piaski 

szczegółowo omówił Sekretarz Gminy, Pan Andrzej Konieczny.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.   

 

Projekty uchwał w sprawie:  

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

utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017, położonych w granicach administracyjnych 

gminy, 

 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic   

oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Piaski.  

szczegółowo omówił Wójt Gminy.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.   

 



Wolne głosy i wnioski: 

 

Sekretarz Gminy poinformował Radnych o : 

- składanych wnioskach i otrzymanych dofinansowaniach – informacja stanowi załącznik do protokołu 

- programach do których przystąpi Oświata (Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020) – informacja stanowi 

załącznik do protokołu, 

- 30 leciu Kapeli Piaskowianie, które odbędzie się w październiku 2016r., 

- ponowieniu wniosku do Ministerstwa Kultury o remont Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach, 

- dowozach dzieci do szkół uczniów uprawnionych i nieuprawnionych oraz niepełnosprawnych – informacja 

stanowi załącznik do protokołu 

- zebraniach sołeckich w sprawie Funduszu Sołeckiego.  

 

Sekretarz poprosił Radnych o zastanowienie się nad możliwością korzystania z urządzeń, z  których można było 

by odczytywać uchwały (tablety) po to aby nie drukować wszystkich materiałów. Zwiększające się koszty 

wydruku powodują to, że koszt zakupionych tabletów szybko się zwróci.   

 

 

Wójt Gminy Piaski omówił:  

- inwestycje prowadzone na terenie Gminy Piaski min.: Szelejewo (budowa sali sportowej), Bodzewo (budowa 

kanalizacji), Piaski (remont dróg ul. Sienkiewicza, ul. Dębowej, drogi SIMET – Cmentarz), remont drogi w 

Szelejewie, remont dachu na ul. Szkolnej.  

- ustawę dotyczącą inwestycji w zakresie elektrowni wiatrowych- min. związane z pobudowaniem  wiatraków a 

budownictwem mieszkalnym,   

- program 500+ na terenie Gminy Piaski 

- ustawę dotyczącą korzystania z wód podziemnych min. sprawy dotyczące podwyższenia opłat za wodę. 

Pan Wójt poinformował, że łatanie dziur w drogach gminnych rozpocznie się od 1 września przez firmę 

DROGBUD. Jedyną wyremontowaną drogą przez ZUK w Piaskach jest łącznik za cmentarzem w Strzelcach 

Wielkich w kierunku Grabonoga.  

 

Radny Marian Wyrzykiewicz zapytał o budowę gazociągu w Podrzeczu, kiedy będzie budowany, gdzie będzie 

przebiegał.  

Wójt odpowiedział, że Gmina takich informacji nie posiada. 

 

Radny Konrad Szafranek zaproponował aby konkurs recytatorski im. Kaspra Miaskowskiego odbył się w 

miejscu, w którym poeta żyl, czyli w Smogorzewie.  

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy, informując, że konkurs odbędzie się w Smogorzewie.  

 

Radny Wiesław Woźniak poprosił o wyremontowanie frontu świetlicy wiejskiej w Smogorzewie. Poprosił 

również o wycięcie poboczy w miejscowościach Smogorzewo, Drzęczewo, Strzelce. 

 

Sekretarz Gminy poinformował o zamyśle pobudowania przy ul. Leśnej parkingu oraz chodnika w stronę 

Ośrodka Zdrowia w Piaskach. Dodał, że aby powiat umieścił inwestycje w budżecie potrzebna jest inicjatywa 

2,5 tys. mieszkańców, którzy poprą  zgłoszenia do budżetu obywatelskiego. Termin mija 9 września.  

Zakomunikował, że od 1 września w Zespole Szkół w Piaskach będzie wystawa „Życie codzienne w 

okupowanej Wielkopolsce”.   

 

Radny Marek Majsnerowski poprosił aby od strony Leciejewa w kierunku Bodzewo Huby postawić znak teren 

zabudowany.  

 

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono.     Przewodniczący posiedzenia 

Protokółowała: Joanna Polaszyk        Stefan Śląski 

 

 


