
Protokół Nr 19/2016 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

28 grudnia  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 

- redaktor Życia Gostynia – Jędrzej Bujny  

 

Przewodniczący posiedzenia Radny Wiesław Woźniak  powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu 

trzech stałych komisji Rady. Poinformował, że tematem posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał 

podejmowanych na sesji Rady Gminy.  Poprosił aby do porządku obrad dopisać projekt uchwały w sprawie  

określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w 

prowadzonych przez Gminę Piaski przedszkolach i oddziałach przedszkolnych oraz poprawić tytuł uchwały w 

sprawie dotacji dla przedszkoli na :  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Piaski dla 

niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli 

prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.  

Następnie projektu uchwał w sprawie :  

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

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

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2017 

- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Piaski dla niepublicznych przedszkoli i innych 

form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania 

szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Następnie projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 

dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Piaski przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

szczegółowo przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Andrzej Konieczny.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Projekt uchwały w sprawie :  

- zamiaru udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadania inwestycyjnego pt: „Budowa i modernizacja 

dróg powiatowych na terenie powiatu gostyńskiego w modelu PPP” 

szczegółowo przedstawił Wójt.  

Wójt poinformował Radnych, że jest to uchwała intencyjna, z której będzie można się wycofać. Powiat chce 

przystąpić do Partnerstwa Publiczno Prywatnego na modernizację dróg powiatowych. Gmina Krobia podjęła już 

taką uchwałę, Gmina Pępowo jest zdecydowana, Gmina Gostyń się zastanawia, wycofała się tylko Gmina 

Poniec. Inwestorem będzie powiat, wszystko zależy od przeprowadzonego przetargu, wtedy dopiero będą znane 

koszty, od których zależy czy Gmina Piaski przystąpi do tego zadania.      

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

Projekty uchwał w sprawie:  

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2017 – 2021; 

- uchwały budżetowej na rok 2017 

były omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji dnia 12 grudnia 2016r. Skarbnik Gminy zapytała czy któryś z 

radnych proponuje zmiany co do budżetu oraz WPF na rok 2017.  

Radni nie wnieśli żadnych zmian do w/w uchwał.  

 

- planu pracy Rady Gminy na rok 2017 

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła plan pracy Rady Gminy Piaski na rok 2017. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- przyjęcia planów pracy na rok 2017 Komisji Rady Gminy Piaski. 

 Przewodniczący trzech stałych Komisji Rady  przedstawili plany pracy na 2017 rok.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 



 

Wolne głosy i wnioski. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska przypomniała przewodniczącym komisji o złożeniu 

sprawozdania z działalności komisji.  

Zapoznała również z pismem Stowarzyszenia Centrum Promocji i rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP 

dotyczącego zaproszenia do współpracy w realizacji działań na rzecz rozwoju Gminy Piaski w roli lidera 

lokalnego/liderki lokalnej w ramach programu dla liderów Leszczyńskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii 

Społecznej.  

Radni przyjęli informację do wiadomości. 

 

Radna Beata Tyrakowska poprosiła aby na drodze od Józefowa w kierunku do leśniczówki wyrównać pobocza 

żeby nie były tak wysokie, wysypać gruzem.  

Wójt odpowiedział, że wysypany gruz na drogę z  bruku nic nie da,  zostanie rozjechany wciągu miesiąca. Dodał 

ze należy w przyszłości zaplanować budowę nowej drogi. Co do poboczy Prezes ZUK wie o tej sprawie.  

 

Radny Dariusz Naskręt zwrócił uwagę na pomnik Kasprzaka, przydałaby się renowacja bądź zastąpienie go 

innym, litery są nieczytelne i wygląda jak z innej epoki.  

Wójt odpowiedział, że pomnik jest w bardzo złym stanie, należy zastanowić się czy poddać go renowacji czy 

może zastąpić czymś innym. Wójt dodał, że jest to teren powiatu, są różne oczekiwania co do tego 

skrzyżowania, niektórzy mówią, że ma być rondo inni, że światła. Gdyby tego pomnika nie było była by lepsza 

widoczność. Pan Wójt poinformował, że dobrym rozwiązaniem było by przenieś pomnik. Dodał, że koło 

Nadleśnictwa stoją dwa piękne kamienie, na jednym zamieszczono tablicę, na drugim można by umieścić tablice 

Kasprzaka. W tym tygodniu odbędzie się spotkanie z Nadleśniczym gdzie zaproponuje takie rozwiązanie. 

Koszty związane z wykonaniem oraz zamontowaniem tablicy pokryje gmina. 11 listopada można zorganizować 

uroczyste odsłonięcie tablicy.  

 

Radny Konrad Szafranek poinformował, że jeżeli nie będzie takiej możliwości aby zamieścić tablice przy 

Nadleśnictwie, można tablicę pamiątkową na głazie postawić bliżej lasu. Poinformował, że jeżeli będzie 

potrzeba znajdzie taki duży kamień.  

 

Wójt poinformował, że sprawę pomnika należy załatwić w 2017 roku.  

 

Radny Konrad Szafranek zapytał o odmulanie rowu przy ul. poznańskiej w Piaskach, poinformował że na 

Talarach przewrócił się znak zwierzyna łowna, zapytał również o usuwanie starych lamp ulicznych.  

 

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że sprawą rowu oraz  postawieniem znaku zajmie się ZUK w Piaskach. 

Co do lamp Wójt poinformował, że energetyka się tym zajmie po zamontowaniu licznika i uruchomieniu 

nowego oświetlenia.  

   

 

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

wspólnej komisji. 

 

Na tym protokół zakończono.     

Protokołowała:  Joanna Polaszyk    

      

         Przewodniczący Komisji                                 

            Wiesław Woźniak 

 

 

 

 

 

 


