
Protokół Nr 21/2017 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

28 marzec  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 

- 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 najbliższej sesji Rady Gminy. 

 

  

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

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 

Gminy Piaski 

Projekty uchwał szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak.  Odpowiadała na pytania 

radnych w tym zakresie. 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

- planu pracy Komisji Rewizyjnej 

Projekt uchwały szczegółowo omówiła Przewodnicząca Komisji rewizyjna=ej, Pani Maria Wesołek.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono. 

 

Projekty uchwał w sprawie :  

- Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Piaski w 2017 roku 

-  nieodpłatnego nabycia działki gruntu położonej w gminie Piaski, w obrębie Smogorzewo 

- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa  

szczegółowo omówił Wójt Gminy Piaski.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono. 

 

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

ustawą - Prawo oświatowe,  na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.; 

- zmiany uchwały nr XXIII/159/2017 Rady Gminy Piaski z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia 

zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 

którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz w sprawie sposobu określania 

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

Nauczyciela. 

Projekty uchwał przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Andrzej Konieczny.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono. 

 

Wolne głosy i wnioski.  

 

W wolnych głosach i wnioskach poruszono temat zalewu Gostyńskiego. 

Wójt wyjaśnił, że we wszystkich mediach lokalnych poruszono temat zalewu. Odczytał pismo otrzymane od 

Radnego Gostynia ww. sprawie. Poinformował, iż należy się zastanowić nad ta kwestią. W Gostyniu odżył temat 

zalewu. Wszystkie kwestie związane z inwestycją będą należeć do Gminy Piaski, gdyż zalew w 90% będzie 

znajdował się na naszym terenie. Jest to tak jak z obwodnicą Gostynia, która potrzebna jest Gostyniowi, a 

znajdować się będzie na naszym terenie. Pan Wójt przedstawił sprawy dotyczące obwodnicy między innymi 

koncepcję, plan zagospodarowania przestrzennego, strefa gospodarcza Gminy Piaski.  Poruszył również temat 

zmiany ustawy o elektrowniach wiatrowych. Poinformował, że odbyło się spotkanie z mieszkańcami 

miejscowości Strzelec Wielkich., Lipia oraz Strzelec Małych. Zainteresowanie bardzo małe. Z Strzelec Wielkich 

obecne były 4 osoby, Lipie również 4 osoby, ze Strzelec Małych nie było nikogo. Gmina nie ma kontaktu z 



Sołtysem Sołectwa Strzelce Małe. Pracowni Urzędu został poproszony o wywieszenie informacji o spotkaniu, na 

które nikt nie przyjechał. W tych miejscowościach na prośbą obecnych osób odbędą się spotkania ponieważ 

temat jest bardzo ważny. Termin opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego to koniec 

czerwca 2019r.  

Pan Wójt nawiązał również do budowy kopalni.  Poprosił radnych aby wypowiedzieli się co do powstania 

zalewu. 

Radni podczas dyskusji pytali jaki obszar będzie zajmował, na kogo spadną wszelkie obowiązki formalne 

związane z inwestycją, kto będzie finansował.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że Dyrektorom Rejonowego Oddziału  Wielkopolskiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Lesznie jest osoba, która chce aby zalew powstał. Zakomunikowała, że w 

roku ubiegłym dwa razy zwracała się z prośba  o uregulowanie oraz wyczyszczenie i usunięcie chwastów z cieku 

wodnego Malincza  Otrzymała odpowiedź, iż z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, nie przewidujemy 

wykonania prac utrzymaniowych na przedmiotowy m cieku.  Przedstawiła radnym aktualne zdjęcia Malinczy, 

Zdjęcia stanowią załącznik do protokołu.  Dodała, że jeżeli nie na środków na oczyszczenie Malinczy, kto 

będzie oczyszczał zalew.  

Radni uznali, że powinna się odbyć społeczna dyskusja nad potrzebą tej inwestycji i jej pozytywnymi jak 

również negatywnymi skutkami jaką ona za sobą niesie. Zaproponowali by na sesję bądź na posiedzenie komisji 

zaprosić Pana Franciszka Halec aby wypowiedział się co do inwestycji, omówił wszystkie szczegóły.  

Przewodniczący posiedzenia poprosił  każdego radnego o wyrażenie zdania co do zalewu oraz przeprowadził 

głosowanie.  

14 Radnych wypowiedziało się negatywnie,  uważją, że w chwili obecnej nie należy podejmować żadnych 

działań w tym temacie. 

1 radny był za powstaniem zalewu.  

Głosowanie: 

14 radnych przeciw 

1 radny za . 

Radny Stefan Śląski poruszył temat obwodnicy.  

Wójt wyjaśnił, że Gmina otrzymała pismo od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  informujące, że 

została wydana decyzja w sprawie odwołania rolników, przed wydaniem rolnicy mogą się z nią zapoznać w 

siedzibie GDOŚ w Warszawie. Z pisma otrzymanego z Warszawy wiadomo już, która koncepcja będzie 

realizowana, z pisma Marszałka  nie wiadomo jeszcze która to będzie. Pan Wójt poinformował, że wraz z Panem 

Maciejem Kaźmierczakiem  z Pracowni Urbanistycznej Studio GIS chce udać  się do Poznania aby dowiedzieć 

się jak to ma wyglądać aby przygotować  plan zagospodarowania przestrzennego.    

 

Radny Wiesław Woźniak – poprosił o łatanie dziur w drogach gminnych oraz pomalowanie zewnątrz świetlicy 

w Smogorzewie. 

Radny Maciej Urbaniak zwrócił uwagę na drogę Grabonóg – Piaski, są bardzo duże dziury 

Radny Konrad Szafranek zapytał co zostanie zrobione ziemią pozostającą z budowy na strefie gospodarczej  

Wójt odpowiedział, że zostanie zagospodarowana pod parkingi. 

Radna Karolina Przybylska zapytała w jakiej kolejności ZUK rozpocznie układanie chodników. 

Wójt  - zaczną od Strzelec Wielkich od ułożenia parkingu przed świetlicą.  

Sekretarz poinformował, że dnia 31 marca odbędzie się strajk nauczycieli. Oznajmił, że we wszystkich szkołach 

oraz w przedszkolach na terenie Gminy Piaski dzieci będą miały zapewnioną opiekę.  

 

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

wspólnej komisji. 

 

Na tym protokół zakończono.     

Protokołowała:  Joanna Polaszyk    

      

         Przewodniczący Komisji                                 

            Wiesław Woźniak 

 


