
Protokół Nr 16/2016 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

30 września  2016r. w Urzędzie Gminy Piaski 

 

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- Przewodnicząca Rady Gminy Piaski – Irena Różalska 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka 

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

 - przedstawiciel Życia Gostynia  

 

 

Przewodniczący posiedzenia Radny Wiesław Wożniak  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 : 

 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smogorzewo II, gmina 

Piaski 

- przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefa Aktywizacji 

Gospodarczej Grabonóg, gmina Piaski 

szczegółowo przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Andrzej Konieczny.  

 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła projekty w sprawie :  

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

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2020 

- zmiany uchwały Nr XVII/105/2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

odpowiadała na pytania Radnych w tym zakresie .  

 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Następnie głos zabrał Pan Paweł Wujek, Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach, który złożył 

informację dotyczącą działalności spółki. na dzień 1 września 2016r.  Odpowiadał na pytania radnych, dotyczące 

między innymi wymiany liczników, ilości osób nie podłączonych do kanalizacji, kto może przeprowadzać 

kontrole, czyszczeniu studzienek, hydroforniach, a także o  cenach  wody na rok 2017r.  

Pan Wójt poinformował, że Radca Prawny ma przygotować odpowiednie pisma do mieszkańców uchylających 

się od podłączenia do kanalizacji ściekowej.  

  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.   

 

Wójt Gminy Piaski przedstawił ocenę stanu ochrony środowiska – gospodarka odpadami w Gminie Piaski                 

za okres od 1 stycznia 2016r. do dnia 31 lipca 2016r.  Poinformował radnych o zmianie rozporządzenia,                     

które prawdopodobnie od lipca 2017r. wejdzie w życie. Zmiany dotyczą formy oddawania śmieci. Po zmianach 

każda posesja zamiast worków na odpady segregowane będzie musiała posiadać cztery kubły. ZGO Jarocin       

chce wprowadzić oddzielne kubły do popiołu, ponieważ chcą odzyskać ze śmieci biogazy. Pan Wójt 

poinformował, że dnia 3 października odbywać się będzie nadzwyczajne zgromadzenie wspólników ZGO 

Jarocin, o uzgodnieniach  poinformuje na najbliższym posiedzeniu komisji.  

Przeprowadzono również dyskusje nad wywozem śmieci do lasu. 

 

Radna Karolina Przybylska zapytała gdzie można wywozić kamień ze Strzelec Małych, jak również                           

o możliwość kruszenia kamienia, a następnie wysypanie  go na drogi. Radna zapytała również o naprawę drogi 

w Strzelcach Wielkich.   

 



Wójt odpowiedział, że większość wsi znajduje teren do składowania kamieni, co do naprawy drogi w Strzelcach 

Wielkich poinformował, że złożyliśmy wniosek do  PROW ale dofinansowania nie otrzymaliśmy ponieważ nie 

spełnialiśmy bardzo restrykcyjnych warunków (m.in. bezrobocia oraz dochód na mieszkańca). W pierwszej 

kolejności należy pobudować kanalizację ściekową oraz deszczową a następnie drogę. Inwestycje będzie trzeba 

wykonać etapami. W przyszłym roku, jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę, przeznaczyć w budżecie środki na 

pobudowanie kanalizacji deszczowej. 

 

Radny Marek Majsnerowski zapytał o możliwość kruszenia kamienia w Gminie. 

 

Wójt odpowiedział, że zależy to od tego czy wystarczy środków finansowych, w tej sprawie musi porozmawiać 

ze Skarbnikiem. Zapytał również radnych o możliwość dofinansowania ZUK w Piaskach w sprzęt.  

Radni wyrazili zgodę.  Poinformował,  że Sołtys Piasków złożył wniosek do budżetu obywatelskiego o 

pobudowanie przy ul. Leśnej parkingu.  

 

Sekretarz Gminy oświadczył, że  aby inwestycja została wpisana i wykonana należy zagłosować, mogą być to 

mieszkańcy całego powiatu gostyńskiego nie tylko gminy Piaski.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr SO-0953/7/10/Ln/2016 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przesz 

Wójta Gminy Piaski informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016r.  

w/w opinia jest pozytywna i stanowi załącznik do protokołu. Radna, Irena Różalska poinformowała również              

o możliwości utworzenia w Gminnym Ośrodku Kultury grupy 15 osobowej, w projekcie nauki języka 

angielskiego, prowadzonego przez szkołę językową w Poznaniu dla osób 50+, który trwałby do połowy maja 

2017r.     

 

Radny Maciej Urbaniak poprosił o zrobienie przejścia dla pieszych w Grabonogu, od sklepu w kierunku szkoły. 

 

Wójt odpowiedział, że należy wystąpić z pismem do komisji bezpieczeństwa Powiatu Gostyńskiego. 

 

Radny Konrad Szafranek poprosił o rozebranie opłotowania na starym placu zabaw na osiedlu Drzęczewo.  

Wójt odpowiedział, że sprawą zajmie się ZUK w Piaskach.    

  

 

Przewodniczący posiedzenia, pan Wiesław Woźniak podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu wspólnej 

komisji. 

 

Na tym protokół zakończono.      

Protokołowała:  Joanna Polaszyk         

Przewodniczący Komisji 

      Wiesław Woźniak 


