
Protokół Nr 18/2016 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

12 grudnia  2016r. w Urzędzie Gminy Piaski 

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska  

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka 

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

- Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych – Witold Furmaniak 

  

Przewodniczący posiedzenia Radny Wiesław Woźniak  powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu trzech 

stałych komisji Rady. Poinformował, że tematem posiedzenia będzie omówienie projektu budżetu na 2017r. oraz 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2017 – 2021. 

Radni w/w projekty otrzymali wraz z zaproszeniem na XXI sesje Rady Gminy (tj. 18 listopada 2016r.). 

 

Radny Wiesław Woźniak poprosił Skarbnika Gminy o szczegółowe omówienie budżetu Gminy Piaski na rok 2017r. 

 

W pierwszej kolejności Skarbnik Gminy przedstawiła Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Poznaniu w sprawie: 

- wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Piaski na rok 2017 (Uchwała Nr SO-0952/1/10/Ln/2016 z dnia 21 

listopada 2016r.) 

- wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Ginę Piaski deficytu budżetu (Uchwała Nr SO-

0951/50/D/10/Ln/2016 z dnia 21 listopada 2016r.) 

- wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Piaski ( Uchwała Nr SO-0951/1/10/Ln/2016 z 

dnia 21 listopada 2016r.) 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej  są pozytywne. 

Opinie stanowią załącznik do protokołu. 

Następnie Pani Elżbieta Karolczak przystąpiła do omawiania projektu budżetu na 2017 rok.  

Szczegółowo przedstawiła plan dochodów na 2017r.pochodzace  min. z : 

-  leśnictwa - gospodarka leśna, 

- transportu i łączności – drogi powiatowe i gminne 

- gospodarki mieszkaniowej – gospodarka gruntami i nieruchomościami 

- administracji publicznej – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 

- bezpieczeństwa publicznego i ochrony pożarowej 

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – wpływy 

z podatku i innych opłat  

-  rozliczenia – subwencje  

- oświaty i wychowania – szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola 

- pomocy społecznej – składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki okresowe, celowe, zasiłki stałe, ośrodki pomocy 

społecznej 

- rodziny – świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i 

rentowe 

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – gospodarka odpadami, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 

środków z opłat i kar,  

- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. 

 

Radni nie wnieśli uwag do planu dochodów  

 

Dalej Skarbnik Gminy omówiła plan wydatków na 2017rok, szczegółowo przedstawiła wszystkie paragrafy dotyczące: 

rolnictwa i łowiectwa, leśnictwa, transportu i łączności, gospodarki mieszkaniowej, administracji publicznej, urzędów 

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego i 

ochrony przeciwpożarowej, obsługi długu publicznego, różnych rozliczeń z rezerwy ogólnej i celowej, oświaty i 

wychowania, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, pozostałych zadań z polityki społecznej, edukacyjnej  opieki 

wychowawczej, rodziny, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, 

kultury fizycznej.  Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie.  

 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego planu wydatków na rok 2017. 

 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji 

rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2017 roku (są to dotacje otrzymane od Wojewody), 

dochody i wydatki w 2017r. związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień, przychody i rozchody 



budżetu, dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych (czyli wszystkie dotacje, które wychodzą z gminy, 

wydatki majątkowe oraz plan wydatków funduszu sołeckiego).  

 

Szczegółowo przeanalizowano plan wydatków majątkowych na 2017r.  

 

Rolnictwo i łowiectwo – 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zadania: 

- Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie 

- Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Rębowie 

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych – Zadania: 

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Piaski –ul. Polna 

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Drogoszewie 

Pozostała działalność: Zadania: 

-Przebudowa stawu i zagospodarowanie terenu nad stawem-etap II- sołectwo Rębowo 

Transport i łączność- 

Drogi publiczne powiatowe zadania: 

- Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4954P Gostyń – Głogówko 

- Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 4935P w Szelejewie Drugim 

- Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią w Gostyniu z drogą powiatową i węzłem 

obwodnicy drogi wojewódzkiej Nr 434 w Drzęczewie Drugim 

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4908P w Piaskach – ul.Św. Marcin – etap I 

Drogi publiczne gminne zadania: 

- Budowa chodnika przy drodze nr 740554P –etap II sołectwo Bodzewko 

- Budowa chodnika /przy Domu Zdrowia i Spokoju/- sołectwo Szelejewo Drugie 

- Budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym – Strzelce Wielkie 

- Dokończenie chodnika – Żgaliny – sołectwo Szelejewo Pierwsze 

- Modernizacja chodnika – sołectwo Szelejewo Drugie 

- Poszerzenie drogi gminnej Nr 740530P w Smogorzewie 

- Przebudowa drogi gminnej Piaski- Drzęczewo Drugie – dokumentacja projektowa 

- Przebudowa ulic przyległych do Rynku w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej – I etap 

- Wymiana płytek i krawężników przy drodze Nr 740545P – sołectwo Szelejewo Pierwsze 

Gospodarka mieszkaniowa – 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 

- Przebudowa budynku komunalnego w Lipiu 

- Remont budynku komunalnego w Piaskach ul. Warszawska - elewacja 

Administracja publiczna – 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zakup komputerów 

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zakup komputera 

Ochrona zdrowia – 

- Dofinansowanie pomoc finansowa na budowę bazy lotniczego pogotowia ratunkowego w Michałkowie 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

- Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 

- Budowa placu zabaw przy świetlicy – sołectwo Smogorzewo 

- Remont i modernizacja pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Rębowie 

- Remont, modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach 

- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy (kostka i obrzeża) – sołectwo Strzelce Wielkie 

Kultura fizyczna- 

Obiekty sportowe 

- Boisko sportowe – etap I- sołectwo Godurowo 

- Budowa Sali Sportowo- Środowiskowej w Szelejewie Pierwszym 

- Budowa ogrodzenia placu zabaw – Szelejewo Drugie 

- Budowa wiaty betonowej – sołectwo Drzęczewo Pierwsze 

- Ogrodzenie placu wiejskiego rekreacyjno – wypoczynkowego –etap II – sołectwo Drzęczewo Drugie 

- Sołectwo Bodzewo – doposażenie placu zabaw 

- Zakup urządzeń na plac zabaw z montażem – sołectwo Lipie 

- Sołectwo Piaski – zakup karuzeli ul. Kasprzaka Piaski 

- Zakup kosiarki samojezdnej – sołectwo Piaski 

 

W trakcie przedstawiania inwestycji radni pytali o:budowę drogi  łączącej ul. Europejskąi ul. Nad Kania w Gostyniu z 

drogą powiatową i węzłem obwodnicy wojewódzkiej Nr 434 w Drzęczewie Drugim, budowę  kanalizacji  deszczowej 



w Strzelcach Wielkich, poszerzenie drogi gminnej w Smogorzewie, przebudowę ulic przyległych do Rynku, 

przebudowę budynku komunalnego w Lipiu.  

Odpowiedzi na pytania radnych udzielił Wójt Gminy i Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, Pan Witold 

Furmaniak.  

  

Skarbnik Gminy przedstawiła również informację o sytuacji finansowej Gminy Piaski z szczególnym uwzględnieniem 

aktualnego stanu zadłużenia w roku 2016 oraz prognoza zadłużenia w kolejnych latach.  

 

Radni nie wnieśli uwag do projektu budżetu na 2017r.  

 

W dalszej części omówiono projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2017 – 2021 

Skarbnik Gminy wyjaśniła, że podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski jest projekt 

uchwały budżetowej na 2017 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy za lata 2014-2015, wartości 

planowane na koniec III kwartału 2016 roku oraz wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń 

makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. 

Poinformowała,  że  

 

- w zakresie dochodów są to : 

1) Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w 

ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych. 

2) Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w 

ostatnich 3 latach z uwzględnieniem zmian systemowych. 

3) Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł w ostatnich 3 latach. 

4) Dotacje (z budżetu państwa ) na zadania własne i zlecone, na zadania realizowane na mocy porozumień z JST 

zaplanowano na podstawie średniego wzrostu tych źródeł. 

5) Podatek od nieruchomości przyjęto wartości na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat. 

6) Podatek od środków transportowych przeanalizowano dane historyczne dotyczące wykonania za okres z ostatnich 3 

lat uwzględniając prognozę zmiany w bazie podatkowej. 

7) Podatek rolny, leśny, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat i kar, odsetki, wpływy z podatku od spadków i 

darowizn przyjęto na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągalności. 

8) Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zmian w 

przyszłych latach. 

9) Dochody ze sprzedaży składników majątkowych na podstawie założonego planu sprzedaży w poszczególnych latach. 

 

- w zakresie wydatków: 

Uwzględniono umowy, których realizacja w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania 

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Planując wydatki bieżące dokonano ich 

racjonalizacji wynikającej z konieczności respektowania zasady zrównoważonego budżetu. Planując wydatki bieżące 

na przyszłe lata dokonano analizy form organizacyjnych jednostek budżetowych. 

Wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na : 

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone przyjęto na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 

3 lat, dla pracowników pedagogicznych przyjęto wartości na podstawie kształtowania się z wykonanych wydatków z 

ostatnich 3 lat i uwzględniono zmiany w zatrudnieniu w poszczególnych latach. 

- wydatki na obsługę długu zaplanowano z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do sfinansowania 

wydatków majątkowych. 

- dotacje udzielone z budżetu gminy zaplanowano na podstawie średniego wzrostu udzielonych dotacji z ostatnich 3 lat. 

- wydatki na energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonania z ostatnich 3 lat powiększonych o 1%. 

Do nowo powstałych i oddanych do użytku obiektów przyjęto realne koszty ich utrzymania. Wydatki wynikające z 

limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia na podstawie zawartych umów oraz 

założeń wynikających bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć realizowanych w ramach 

wydatków bieżących. Pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania w 2016r. Wydatki majątkowe z 

wyszczególnieniem wydatków wynikających z limitów wydatków na realizowane i planowane do realizacji 

przedsięwzięcia (programy, projekty lub zadania) na podstawie zawartych umów oraz z założeń wynikających 

bezpośrednio z opracowanego wariantu wieloletnich przedsięwzięć i realizowanych w ramach wydatków majątkowych. 

Planując wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone uwzględniono 

§ (4010,4040,4100,4110,4120,4170) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST przyjęto wydatki z rozdziału 

75022 i 75023 łącznie z wynagrodzeniami. 

 

Omówiła, wykaz przedsięwzięć Gminy Piaski, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity 

zobowiązań z nimi związane, jak również  przychody i rozchody w poszczególnych latach. 

Radni nie wnieśli uwag do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2016 -2021. 

Radny Wiesław Wozniak przeprowadził głosowanie nad projektami. 



Za podjęciem budżetu na 2017r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2017 – 2021 głosowało 

13 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania, 1 radny nieobecny. 

Projekty stanowią załącznik do protokołu. 

 

Wolne głosy i wnioski.  

Radny Dariusz Naskręt poinformował o złym stanie poboczy w Smogorzewie oraz na drodze Bodzewo – Taniecznica. 

Zapytał również o możliwość zmotywowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do naprawy studzienki 

kanalizacyjnej przy wyjeździe z Rynku. Poinformował, że GDDKiA wysypuje w tym miejscu tylko tłuczeń, który 

wystarcza na krótki czas, poza tym jest to w centrum Piasków i źle to wygląda. 

Wójt odpowiedział, że GDDKiA drogę powinna naprawić poprzez wylanie asfaltu.  

Co do drogi Bodzewo – Taniecznica poinformował, że droga jak również pobocza zostaną zrobione przez ZUK w 

Piaskach. 

 

Radna Helena Sikora poinformował, że na ul. Chrobrego jest bardzo dużo dziur, które należy naprawić.  

Wójt odpowiedział, że nad ul. Chrobrego należy zastanowić się na remontem drogi. 

 

Radny Wiesław Woźniak zwrócił uwagę na drogę w Smogorzewie, gdzie trzy gospodarstwa nie mają wjazdu, dodał, że 

fatalny stan dróg jest w Grabonogu, Taniecznicy, Smogorzewie i Drzęczewie.  

Wójt odpowiedział, że droga w Drzęczewie zostanie naprawiona przez ZUK , będzie zasypana i utwardzona. 

 

Radna Maria Wesołek poinformowała, że w Szelejewie na tzw. rondzie również są dziury w drodze.  

 

Radna Karolina Przybylska poinformowała o zatkanej studzience deszczowej w Strzelcach Wielkich jak również o 

postawienie znaku ograniczenia prędkości na drodze Strzelce Wielkie  - … 

 

Radna Helena Sikora poprosiła by przy przebudowie drogi na rynku zwrócić uwagę na podjazdy dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

Radny Wiesław Woźniak poruszył temat płatnych parkingów na Piaskach, zapytał również o przetarg na dowozy dzieci 

do szkół.   

Co do płatnych parkingów  radni uznali, że temat jest aktualny, będzie ponowiony późniejszym terminie. 

Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych poinformował, że przetarg na dowozy dzieci do szkół zostanie 

ogłoszony w dniu dzisiejszym tj. 12 grudnia 2016r. 

 

Radna Beata Tyrakowska zapytał o podłączenie prądu na placu zabaw w Stefanowie. 

Odpowiedzi udzielił Pan Witold Furmaniak, informując że wniosek został złożony do energetyki, teraz należy czekać. 

 

Radna Maria Wesołek zapytała o  nowy folder Gminy Piaski dotyczący  inwestycji. 

Wójt odpowiedział, że jest w przygotowaniu.  

Wójt poinformował, również, że budżet jest traktowany jako zarys inwestycji na przyszły rok, jednak jest wiele innych 

prac, które należy wykonać. w związku ze zmianą ustawy dotyczącą wiatraków Gmina musi przystąpić do opracowania  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  miejscowościach: Grabonóg, Podrzecze, część Bodzewa i 

Bodzewka, Taniecznica, Strzelce Małe, Strzelce Wielkie oraz Michałowo. Sporządzenie planu miejscowego 

zagospodarowania przestrzennego to koszt  ok. 40 – 50 tys. zł. Pan Wójt powiadomił, że Zakon Bonifratrów zaczął 

sprzedawać swoje działki na Osiedlu Marysin, do zadań gminy należy podłączenie mediów, jak również pobudowanie 

dróg i z pewnością właściciele działek będą się zgłaszać z wnioskami. 

Przewodnicząca Rady Gminy złożyła wszystkim życzenia Bożonarodzeniowe. 

 

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

komisji. 

 

Na tym protokół zakończono.     

Protokołowała:  Joanna Polaszyk    

      

             Przewodniczący Komisji  

          Wiesław Woźniak   

 


