
Protokół Nr 20/2017 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

21 luty  2017r. 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 

- goście – wg listy obecności 

- Kierownik CUW – Edyta Biernacka 

- redaktor Życia Gostynia – Jędrzej Bujny  

 

Przewodniczący posiedzenia Radny Konrad Szafranek  powitał wszystkich obecnych na wspólnym posiedzeniu 

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

podejmowanych na najbliższej sesji Rady Gminy, jak również przyjęcie sprawozdania z działalności 

Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu oraz sprawozdania dyrektorów                       

z przygotowań wypoczynku zimowego w placówkach oświatowo – wychowawczych.  

 

Przewodniczący posiedzenia poprosił Panią Anetę Karkosz, Prezesa Zarządu SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu                   

o złożenie sprawozdania z działalności  funduszu. 

 

Pani Aneta Karkosz szczegółowo omówiła poręczenia oferowane przez SFPK Sp. z o.o. dla sektora małych                   

i średnich przedsiębiorstw.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Następnie radny Konrad Szafranek poprosił dyrektorów o złożenia sprawozdań z realizacji wypoczynku 

zimowego. 

 

Dyrektor Zbigniew Jakubowski przedstawił sprawozdanie z realizacji wypoczynku zimowego w ZS                           

w Bodzewie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu 

 

Zastępca dyrektora ZS w Piaskach, Pani Danuta Piasecka złożyła sprawozdanie z wypoczynku zimowego 

realizowanego przez ZS w Piaskach.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Dyrektor GOK w Piaskach, Pan  Jan Nawrot złożył sprawozdanie z wypoczynku zimowego.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.   

 

Dyrektor Dorota Dolata przedstawiła sprawozdanie z wypoczynku zimowego w ZS w Szelejewie.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wójt poinformował, że zajęcia w szkołach są potrzebne, jednak jest to czas urlopowy nauczycieli i  zajęcia 

odbywają się  w miarę możliwości.    

Dyrektor ZS w Bodzewie, Pan Zbigniew Jakubowski poinformował, że  czasie ferii nauczyciel nie może 

przebywać na terenie zakładu pracy, jest to uregulowane ustawowo. Aby zajęcia mogły się odbyć należy 

podpisać umowę wolontariatu bądź  podpisać umowę  z innym pracodawcą. Nauczyciele nie posiadają 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.  

Dyrektor ZS Szelejewo, Pani Dorota Dolata poinformowała, że nauczyciele bardzo chętnie przychodzili w ferie, 

organizowali  zajęcia dla dzieci,  obywały się kółka i przygotowania do egzaminów.  W czasie ferii w Szelejewie 

działało przedszkole, znalazły się dwie chętne osoby z którymi podpisano umowę na okres dwóch tygodni.  

 

Radna Karolina Przybylska podziękowała dyrektorowi GOK w Piaskach za inicjację wyjścia z programem poza 

GOK i zorganizowanie w czasie ferii w Strzelcach Wielkich spektaklu dla dzieci.  

 

Radna Dagmara Rucińska poinformował, że szkoła w Bodzewie przymierza się do zorganizowania 

międzygminnych zawodów w  speedbollu. Bodzewo otrzymało zaproszenie do Krakowa na mistrzostwa Polski.   



 

Dyrektor GOK w Piaskach zaprosił wszystkich obecnych na koncert pt. :”Przetańczyć całą noc”, organizowany 

z okazji Dnia Kobiet, który odbędzie się 5 marca 2017r. o godz. 1700 w Sali GOK.  

W dalszej części posiedzenia trzech stałych komisji omówiono projekty uchwał.  

 

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017r. 

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Karolczak, Skarbnik Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

  

- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego 

ustawą - Prawo oświatowe 

Projekt uchwały omówiła Pani Edyta Biernacka, Kierownik CUW.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

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

w prowadzonych przez Gminę Piaski przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 

Projekt uchwały omówiła Pani Edyta Biernacka, Kierownik CUW.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole                       

oraz szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Piaski oraz określenia dokumentów niezbędnych                      

do potwierdzenia tych kryteriów 

Projekt uchwały omówiła Pani Edyta Biernacka, Kierownik CUW.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli                  

oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 r.,                          

dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez  Gminę Piaski 

Projekt uchwały omówiła Pani Edyta Biernacka, Kierownik CUW.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz w sprawie sposobu 

określenia obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust. 3 

Karty Nauczyciela 

Projekt uchwały omówiła Pani Edyta Biernacka, Kierownik CUW.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Piaski                             

oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Piaski 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- zmiany Uchwały nr XXI/142/2016 Rady Gminy Piaski z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie określenia 

dziennej stawki opłaty targowej na 2017 rok.   

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy.   

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Wolne głosy i wnioski. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o oświadczeniach majątkowych. Zapoznała radnych z: 

 

- sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piaski za 2016r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 



 

- Uchwałą Nr SO-0951/D/29/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 

dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Piaski deficytu 

budżetu. Opinia jest pozytywna.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.  

 

- Uchwałą Nr SO-0951/P/44/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 

dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Piaski. 

Opinia jest pozytywna.  

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

- pismem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marzeny Wodzińskiej, nr pisma DSR-II-

1.721.19.2016 z dnia 16 stycznia 2017r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego projektu uchwały Sejmiku 

Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w 

zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P”.  

Wójt poinformował, że do Urzędu Marszałkowskiego zostało przesłane pismo – opinia w sprawie przedłożonego 

projektu wraz z uwagami.   

Następnie wywiązała się dyskusja dotycząca spalania śmieci.  

Wszyscy radni byli zgodni ze stanowiskiem Wójta.  

Pisma stanowią załączniki do protokołu.  

 

Sekretarz Gminy poinformował, że WFOŚIGW w Poznaniu będzie przeprowadzał programy priorytetowe 

obejmujący finansowanie w formie pożyczek z możliwością umorzenia części na :  

- wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkaniowych „PIECYK – 2017”,  

- termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „TERMO – 2017”. 

Informacje otrzymali wszyscy radni. 

Informacja stanowi załącznik do protokołu.  

 

Radny Konrad Szafranek zwrócił się z prośbą o postawienie na ul. Drzęczewskiej znaku ograniczenia prędkości 

do 40.  

Wójt odpowiedział, że wnioski o postawienie znaku były złożone do Komisji ds. bezpieczeństwa uchu 

drogowego działającej przy Starostwie. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, że w chwili obecnej wszędzie 

obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 a 40 już się nie stawia. Pan Wójt poinformował, że wniosek zostanie 

ponowiony.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała aby zaprosić Pana Grzegorza Mayer na sesje.  

 

Radna Maria Wesołek  poinformowała, że coraz więcej mieszkańców zgłasza się z prośbą postawienia na Rynku 

w Piaskach parkomatu.  

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że w śród tygodnia parkometry dały by rezultat. 

Radny Wiesław Woźniak oznajmił, że wszystkie wioski poprą tę decyzję, dodał że należy wyeliminować te 

osoby które pozostawiają samochody na rynku przez 8 godzin, wyjeżdżają dalej do pracy.  

Wójt odpowiedział, że należy się zorientować jak to wygląda w innych miejscowościach a także pomyśleć o 

strefie parkingowej. 

Radny Dariusz Naskręt zaproponował aby strefa parkingowa znajdowała się tylko na rynku, wtedy większość 

mieszkańców korzystała by z parkingu przy ZUK na ul. Dworcowej czy też przy lesie. 

Radny Wiesław Woźniak zaproponował by zlikwidować parking zaraz przy drodze krajowej, w miejscu gdzie 

kiedyś stał przystanek ponieważ wyjeżdżając z jednej bądź z drugiej strony rynku nie ma żadnej widoczności 

przez parkujące tam pojazdy.    

Radny Konrad Szafranek poinformował, że ludzie bardzo często stoją przy GS, wyjeżdżają po chodniku od razu 

na pasy.    

Wójt odpowiedział, że na następnej komisji poinformuje jak sprawa parkingów wygląda w innych 

miejscowościach.    

 

Radna Beata Tyrakowska  zapytała czy jest możliwość odprowadzenia wody u utwardzenie drogi w Józefowie, 

mieszkańcy przez zasypany staw mają zalewany dojazdu do posesji. 

Wójt odpowiedział, że na prośbę mieszkańców staw został zasypany, w tej chwili pojawia się problem. Dodał, 

że Prezes ZUK, Pan Paweł Wujek wie o ww. sprawie, należy przekopać rów, zrobić mostek i dalej znów rów aż 

do cieku wodnego. Prace prawdopodobnie zostaną rozpoczęte na wiosnę. Nie ma w tej chwili możliwości  

nawiezienia gruzu z powodu pogody, jest woda, błoto, gruz zatopi się i będzie jeszcze gorzej.  



 

Radny Wiesław Woźniak poprosił aby odświeżyć (przemalować na biało)) dużą kuchnię przy świetlicy w 

Smogorzewie.  

 

Radny Jacek Jańczak poinformował, że po rewitalizacji  w Rębowie  przerwało się jedno z   kół. 

Wójt odpowiedział, że zostanie to zgłoszone firmie która zajmowała się rewitalizacją i udzieliła gwarancji i na 

wykonane roboty budowlane. . 

 

Radny Marek Majsnerowski poinformował, że droga na huby jest w bardzo złym stanie, są ogromne duże 

wyrwy, nie ma pobocza  

Wójt poinformował, że drogę musi naprawić wykonawca, jest to wpisane w przetarg. Następnie omówił sprawy 

dotyczące  kanalizacji Bodzewo – Grabonóg oraz budowę hali sportowej w Szelejewie.  

 

Radna Dagmara Rucińska poinformowała o wymianie lamp w świetlicy w Michalowie. Poinformowała, że 

lampy zostaną zakupione ze środków funduszu sołeckiego. Poprosiła aby nowe lampy założył elektryk. 

Wójt poprosił aby zgłosić gdy już będą zakupione lampy, wtedy przyjedzie elektryk i zamontuje.   

Pan Wójt poinformował radnych, że w ZS w Bodzewie posuł się piec który ogrzewa cała szkołę, został 

prowizorycznie naprawiony. Firma STERGAZ z Krobi, która produkowała piece już się tym nie zajmuje, jednak 

ze względu ta to, że były to pierwsze piece które produkowali podejmą się naprawy. Koszt to 12 -13 tys. zł. 

Nowe piece musiały by być dwa ponieważ już takich dużych się nie produkuje. Należało by wykonać 

dokumentacje,  przerobić instalację gazową, zakupić stację zmiękczania wody, jest to koszt w granicach 60 tys. 

zł. Nie ma innego wyjścia jak naprawić ten piec, który jest w tej chwili oraz wykonać dokumentację                         

na zamontowanie nowych pieców. Piec, który obecnie jest w ZS w Bodzewie ma 17 lat. 

Radny Dariusz Naskręt zaproponował aby poszukać wyceny innej firmy, może będzie korzystniejsza                        

na wymianę całego ogrzewania w szkole.  

Wójt poinformował, że można poszukać firm, zapytać o wycenę jednak w tej chwili uważa, iż piec należy 

naprawić.  

Następnie oznajmił, że z końcem lutego dyrektor ZS w piaskach, Pani Henryka Jurkowska – Klupś odchodzi              

na emeryturę, obowiązki dyrektora szkoły obejmie Pani Danuta Piasecka zastępca dyrektora i będzie pełnić ww. 

funkcję do końca roku szkolnego. W miedzy czasie zostanie ogłoszony konkurs, od 1 września będzie  nowy 

dyrektor szkoły w Piaskach.  

Wójt poinformował że obniżono  subwencję oświatową zgodnie z metryczką w stosunku do projektowanej 

subwencji o kwotę 496 521 zł. W związku z powyższym konieczne będzie dostosowanie budżetu gminy                  

do rzeczywistej kwoty subwencji oświatowej. 

 

 

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

wspólnej komisji. 

 

Na tym protokół zakończono.     

Protokołowała:  Joanna Polaszyk    

      

         Przewodniczący Komisji                                 

            Konrad Szafranek  

 

    

 

    


