
Protokół Nr 17/2016 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

29 listopada  2016r. w Urzędzie Gminy Piaski 

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska  

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka 

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

- Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o. – Paweł Wujek  

 - przedstawiciel Życia Gostynia  

 

 

Przewodniczący posiedzenia Radny Konrad Szafranek 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., 

    - zmian w Uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 9 listopada 2015r. 

    - udzielenia  pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego, 

    - udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2017, 

 

szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Odpowiadała na pytania radnych w tym 

zakresie.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Radny Dariusz Naskręt zapytał na czym będzie polegać inwestycja na ul. Świętego Marcina w Piaskach. 

Odpowiedzi udzielił Pan Wójt informując, że w pierwszej kolejności zostaną pobudowane nowe chodniki 

i krawężniki, następnie nowa nawierzchnia drogi.  

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał jakie inwestycje w roku 2017 powiat zaplanował na terenie gminy 

Piaski. 

Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy to co powiat razem z gminą Piaski będzie wykonywał to 

chodniki.   

Powiat zakupi materiał, gmina Piaski wykonanie.  

Radny Wiesław Woźniak dodał, że chodzi o drogę w Talarach. Poinformował, że droga od Smogorzewa 

w stronę  Talar jest bardzo niebezpieczna. Nie ma chodnika, pobocza, w drodze są dziury. Tą drogą 

uczęszczają dzieci na przystanek autobusowy. Ograniczenie prędkości jest do 70, jeżdżą nią ludzie z 

różnych stron, nie znają tej drogi. Radny dodał, że gmina przekazuje do powiatu 10 – 20 tys. zł a na 

Talary nie ma. Dodał, że jest to niebezpieczna droga, powiat tego nie rozumie. Zadał pytanie czy musi 

stać się tragedia żeby coś tam zostało zrobione.  

Wójt powiedział, że rozmawiał ze Starostą, chodniki będą budowane na takiej samej zasadzie jak w  

Grabonógu,  czyli powiat zakupi kostkę, wykonanie Gmina Piaski. 

Radny Konrad Szafranek poinformował, że ograniczenie prędkości do 70 km/h jest za duże w Talarach, 

powinno co najmniej wynosić 40 km/h. Dodał, że rozmawiał z mieszkańcami, którzy zdeklarowali się 

oddać cześć swojego gruntu aby chodnik mógł postać.  

Radny Wiesław Woźniak dodał, ze powiat może za dwa lata razem z powiatem śremskim zaczną coś 

robić, wtedy gdy na Drzęczewie postanie obwodnica, wszyscy kierowcy zamiast jechać w kierunku ul. 

Poznańskiej w Gostyniu będą kierować się na Mszczyczyn. Jeszcze raz podkreślił, czy musi dojść do 

tragedii aby coś zaczęło się dziać.    

 

Projekty uchwał w sprawie:   

    - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, 

    - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2017, 

omówił Sekretarz Gminy.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  



 

Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Piaski z Organizacjami 

Pozarządowymi na 2017 rok szczegółowo omówił Wójt Gminy.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Projekty uchwał w sprawie:  

    - zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, 

    - dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków. 

przedstawił Pan Paweł Wujek, Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Piaskach Sp. z o.o. Pan Paweł Wujek  

wyjaśnił radnym co składa się na taryfy za wodę. Przedstawił również kwoty ustalone przez inne gminy.  

Wszyscy radni byli za proponowaną stawką.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Prezes ZUK w Piaskach poinformował również, że do końca przyszłego roku zostanie zakończona instalacja 

wodociągowa. ZUK musi zebrać środki na Strzelce Wielkie a także na remont zbiornika zewnętrznego do 

wody w Smogorzewie. Pan Paweł Wujek poinformował, że na bieżąco są prowadzone kontrole podłączeń do 

kanalizacji, jak również na bieżąco są wysyłane upomnienia za wodę. 

      

Następnie Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła uchwały dotyczące: 

- określenia wysokości stawek od środków transportowych na  2017 rok, 

- wprowadzenia opłaty prolongacyjnej, 

- określenia dziennej stawki opłaty targowej na 2017 rok, 

- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok. 

Przewodniczący posiedzenia odczytał treść pisma Wielkopolskie Izby Rolniczej dotyczący obowiązku uzyskania 

opinii izby rolniczej w sprawie ceny skupu 1q żyta, która stanowi podstawę wymiaru podatku rolnego na 

obszarze gminy.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wszyscy radni byli za zaproponowanymi stawkami podatku. 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono. 

 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak poprosiła o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały  w 

sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych 

oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. Poinformowała, że uchwała jest 

bardzo skomplikowana i należy ją dokładnie przeanalizować i podjąć podczas sesji grudniowej. 

Wszyscy radni byli za propozycją Pani Skarbnik. 

 

Wolne głosy i wnioski. 

Wójt poinformował o rekultywacji wysypiska śmieci w Smogorzewie, o przystąpieniu do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla siłowni wiatrowych. Zapoznał radnych z pismami: 

-  Orzeczenie  Wydziału Dyscypliny Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Lesznie dotyczący Klubu 

Wielkopolanka Szelejewo 

- Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Sportowych O.Z.P.N. Leszno  

- wnioskiem OSP Godurowo w sprawie przekształcenia OSP Godurowo z jednostki typu „M” w jednostkę typu 

„S” oraz finansowania jednostki przez Gminę.  

Wójt odczytał odpowiedź z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu, z którego wynika że 

jednostka OSP nie jest przygotowana do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych  

 

Radny Wiesław Wożniak zapytał przetarg na  dowozy dzieci do szkół. 

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że przetarg na dowozy dzieci do szkól dopiero zostanie ogłoszony.  

Poinformował również, że  przetarg na zbiórkę odpadów komunalnych będzie na koniec roku 2017.Na dzień 

dzisiejszy rada nie musi podnosić stawek, wystarcza ta kwota, która jest. 

 

Radny Stefan Śląski zapytał kiedy zostaną włączone nowo pobudowane lampy. 

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że czas włączenia oświetlenia to koniec listopada.  

 

Radna Dagmara Rucińska zabrała głos w sprawie OSP Godurowo. Poinformowała, że przeprowadziła rozmowę 

z strażakami z Godurowa. Okazuje się, że OSP nie jest przygotowane na zmianę, nie potrafili odpowiedzieć na 

proste, podstawowe pytania takie jak: kto będzie mógł wziąć udział w akcji gdy wypadek zdarzy się w 



godzinach przedpołudniowych. Nie mają również przygotowanego garażu. Dodała, że strażakom OSP 

Godurowo chodzi wyłącznie o samochód.      

 

Radna Karolina Przybylska zapyta czy podczas remontu ul. Św. Marina chodnik zostanie doprowadzony do 

ścieżki rowerowej w kierunku Strzelec Wielkich oraz  czy zostanie coś zrobione na działce przy ul. Św. Marcina 

prowadzącej do ul. Wojska Polskiego.  

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że chodnik należy połączyć z ścieżka rowerową, projekt wykonuje 

powiat, powinni również przeprowadzić rozmowy z PKP aby wykonać porządny przejazd. Co do działki przy ul. 

Św. Marcina, Piaski mają tak ukształtowany teren, tak samo jest na ul. Kasprzaka oraz droga z Piasków do 

Drzęczewa.    

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał o przygotowania zimowe.  

 

Wójt poinformował, że została podpisana umowa na ośnieżanie dróg w miejscowościach: Smogorzewo,  

Michałowo, Drogoszewo, Szelejewo,  Bodzewo.  

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał o odtworzenie rowu przy ul. Poznańskiej przez powiat.  

 

Prezes ZUK w Piaskach odpowiedział, że było ustalenie, że odtworzenie rowu na ul. Poznańskiej  będzie od 

wulkanizacji do budynków nadleśnictwa,  

Wójt poinformował, że wszystkie umowy z powiatem polegają na tym, że przeznaczają bardzo małe środki na 

inwestycje do których Gmina musi dopłacać.  

 

Radny Wiesław Woźniak poprosił aby zimą wyremontować sale w Smogorzewie – pochłaniacz pary, front 

budynku. 

Radny Marek Majsnerowski poprosił o remont świetlicy w Bodzewie.  

 

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że  od  na odcinku od Rynku do ul. 27 Grudnia zapada się jezdnia,, 

poprosił o naprawienie  

Pan Paweł Wujek poinformował, że drogę należy rozciąć i na nowo to zrobić. 

Prezes ZUK poinformował, że 24 i 31 grudnia PSZOK będzie nieczynny, w związku z tym dnia 23 i 30 grudnia 

PSZOK będzie czynny dłużej tj. od godz. 800 do 1400. Informacja zostanie zamieszczona na stronie gminy.  

 

Przewodnicząca poinformowała o pismach dotyczących: 

- uwzględnienia w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi” zadania „Promocja i organizacja 

wolontariatu” otrzymane od Fabryki Aktywności Młodych, ul. Składowa 11, 66-400 Gorzów Wlkp.  

- projekt uchwały Rady Powiatu Gostyńskiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek 

ogólnodostępnych na terenie powiatu gostyńskiego, otrzymany z Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych 

- Stanowisko Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji 

gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich otrzymane od Zarządu 

Związku Gmin Śląska Opolskiego    

 

Radni przyjęli informacje do wiadomości, nie podjęli żadnych dyskusji na w/w tematy.  

  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w dniach: 

-  12.12.2016r. -  wspólne posiedzenie komisji, o godz. 930 w Urzędzie Gminy Piaski. 

- 28.12.2016r. – wspólne  posiedzenie komisji, o godz. 930 w Urzędzie Gminy Piaski. 

- 29.12.2016r.  – Sesja rady Gminy Piaski , o godz. 1300 w GOK w  Piaskach. 

 

Wójt zabrał głos w sprawie witaczy przy drogach krajowych. Poinformował, że Generalna Dyrekcja Dróg 

Krajowych i Autostrad chce aby gmina usunęła witacze bądź składała opłatę za umieszczenie witaczy w pasie 

drogowym. Dodał, że prawdopodobnie witacze zostaną, a gmina będzie płacić.   

 

Przewodniczący posiedzenia, Radny Konrad Szafranek podziękował wszystkim za udział w posiedzeniu 

wspólnej komisji. 

 

Na tym protokół zakończono.     

Protokołowała:  Joanna Polaszyk         

Przewodniczący Komisji 

     Konrad Szafranek 


