
Protokół Nr 22/2017 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

23 maja  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. 

 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Piaski                     

za 2016 rok 

 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła  szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

Piaski  za rok 2016. Omówiła: 

- wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaski za rok 2016, 

- wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski za 2016r., 

- wykonanie dotacji celowych budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i 

innych zadań zleconych ustawami za 2016r.,  

-wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami za 2016r., 

- plan i wykonanie funduszu sołeckiego w 2016r., 

- wykonanie przychodów budżetu Gminy Piaski za 2016r., 

- wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2016  rok związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,   

- wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za rok 2016, 

- stan zobowiązań Gminy Piaski na dzień 31.12.2016r. 

- zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unijnych, 

- wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za rok 2016,  

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2016 – 2020, 

- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Piaski za rok 2016,  

- sprawozdania finansowe za 2016r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach oraz Gminnego Ośrodka Kultury 

w Piaskach.  

Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie. 

Pani Skarbnik odczytała  Uchwałę Nr SO-0954/6/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z 

wykonania budżetu Gminy Piaski za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego. Poinformowała, że w/w Uchwała znajduje się w BIP Gminy Piaski.    

Radni  nie  wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

- udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016r. 

Przewodniczący posiedzenia radny Wiesław Woźniak przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium 

Wójtowi Gminy Piaski.  

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy radni głosowali jednogłośnie.    

Uwag nie wniesiono.  

 

Projekty uchwał w sprawie:  

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

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2017 – 2021 

- zmiany Uchwały Rady Gminy Piaski Nr XXIV/164/2017 z dnia 30 marca 2017r. 

szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy.  

Radni  nie  wnieśli uwag do przedstawionych  projektów uchwał. 

 



 

- ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich, stanowiących własność 

Gminy Piaski 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy. 

Radni  nie  wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

- zmiany uchwały nr XVIII/119/2016 Rady Gminy Piaski z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia 

„Diagnozy potrzeb edukacyjnych i rozwojowych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę 

Piaski” 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy. 

Radni  nie  wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Wolne głosy i wnioski. 

 

Sekretarz Gminy poinformował o 

- zaproszeniach na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Sali sportowo – środowiskowej 

przy Zespole Szkół w Szelejewie Pierwszym, które odbędzie się dnia 2 czerwca 2017r.  

- wniosku  na rewitalizację stawu w Rębowie 

- dniach Piasków, które odbędą się 25 – 26 sierpnia 2017r. będzie to festiwal zespołów Disco Polo 

 

Radny Jacek Jańczak zapytał o odpłatności za świetlice wiejskie.  

Wójt odpowiedział, że odpłatność naliczana jest zgodnie z Zarządzeniem Wójta. Poinformował, że w małych 

miejscowościach stawki  ustalono ze względu na firmy zewnętrzne, które wynajmują świetlice wiejskie na 

przeprowadzenie szkoleń. Dodał, że Zarządzenie zostanie zmienione tak aby mieszkańcy nie ponosili tak dużych 

kosztów.   

Zawiadomił, że dnia 30 maja odbędzie się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Piaskach, odczytał skład 

komisji konkursowej.   

Poinformował, że do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz GDDKiA zostaną przesłane pisma z 

prośbą o modernizacje ścieżki rowerowej Piaski – Gostyń.  

 

Radna Karolina Przybylska zapytała do kogo należy się zwrócić aby na ścieżce rowerowej Piaski – Strzelce 

Wielkie ustawić ławki oraz kosze.  

Wójt poinformował, że ścieżka Piaski – Strzelce Wielkie jest  powiatowa. Dodał, że zostały zakupione dwie 

ławki, które zostaną postawione przy drodze do cmentarza.  

Radny Dariusz Naskręt zwrócił się z prośbą by przy przygotowaniu projektu remontu drogi  na ul. Św. Marcina 

zaplanować połączenie  chodnika ze ścieżką rowerową, jak również wykoszenia trawy przy płocie klasztornym 

oraz naprawienia drogi i posprzątania śmieci przy drodze Drzęczewskiej.  

Sekretarz poinformował o złożonym wniosku na rewitalizację stawu w Smogorzewie.  

Radna Karolina Przybylska zapytała czy zostanie również zrobiony staw w Strzelcach Wielkich. poinformowała 

że śluza przy stawie przecieka.  

Sekretarz odpowiedział, iż nie wiadomo czy nadal będzie możliwość złożenia wniosku na rewitalizacje stawów, 

jeżeli będzie taka możliwość wniosek na pewno zostanie złożony.  

Radny Wiesław Woźniak zapytał o możliwość porozumienia komunikacyjnego aby była możliwość dowozu 

pracowników na strefę gospodarczą czy dzieci do szkoły w Grabonogu. 

Wójt poinformował, że jest to możliwe, należy zaplanować środki finansowe w budżecie. Dodał, że 

komunikacja miejska w Gostyniu działa bardzo długo oraz iż obawia się, że jeżeli w Piaskach powstanie 

komunikacja PKS wycofa autobusy. Wójt poruszył również temat postawienia parkometru  na rynku w 

Piaskach.  Poinformował, że jest to koszt ok. 75 000 zł, abonament na miesiąc wynosi 100 zł. Dodał, że należy 

się zastanowić jak daleko ma sięgać strefa płatnego parkowania.  

Radni podczas dyskusji uznali, że warto spróbować postawić jeden parkometr na rynku.  

Radny Wiesław Woźniak zapytał o łatanie dziur w drogach gminnych po zimie.  

Wójt poinformował, że zostanie ogłoszony przetarg. 

Przewodnicząca rady Gminy zwróciła uwagę na zanieczyszczenia na chodnikach przez zwierzęta oraz braku 

odpowiedzialności właścicieli. 

Wójt poinformował, że warto by było postawić dwa lub trzy urządzenia z woreczkami na psie odchody.  

Radny Konrad Szafranek poprosił o postawienie przy szkole oraz sklepie osiedlowym dwóch koszy. Zwrócił 

również uwagę że przy drodze Smogorzewo – Talary obce samochody podjeżdżają i wyrzucają śmieci.  

Wójt odpowiedział, że zostaną zamontowane.  

Radny Dariusz Naskręt zapytał czy na terenie gminy będą postawiane nowe kosze takie jak przy Urzędzie. 



Sekretarz poinformował, że tylko takie będą kupowane i sukcesywnie postawiane na terenie Piasków.  

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk  

 

 

 

 

      Przewodniczący posiedzenia  

              Wiesław Woźniak   

 

   


