
Protokół Nr 23/2017 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

22 czerwca  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 

 

 
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 tematy z planu pracy Rady Gminy takie jak:  

- podsumowanie Akcja zima za rok 2016 – 2017 

- ocena stanu dróg oraz ich oznakowanie 

- informacja o stanie zadrzewienia w gminie  

- działalność spółki wodnej 

- przedstawienie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok 2016 

- informacja o organizacji przez gminne placówki oświatowe zajęć i wypoczynku w okresie wakacji letnich dla 

dzieci i młodzieży 

- sprawozdanie z działalności organizacji sportowych i przedstawienie zamierzeń na 2017r. 

- skutki zmian ustawy o systemie oświaty os 1 września 2017r. 

- objazd miejscowości Gminy Piaski, wyjazd integracyjny 

 

Przewodniczący posiedzenia w pierwszej kolejności poprosił dyrektorów szkół, dyrektora GOK w Piaskach oraz 

kierownika GBP w Piaskach o złożenie informacji o organizacji przez gminne placówki oświatowe zajęć i 

wypoczynku w okresie wakacji letnich dla dzieci i młodzieży.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Bodzewie – Pan Zbigniew Jakubowski  poinformował, że szkoła w Bodzewie przy 

współpracy ze szkołami z Gminy Piaski organizuje półkolonie dla 80 dzieci (20 dzieci z ZS Bodzewo). 

Półkolonie będą trwały 5 dni. Program obejmuje wyjazd do Cichowa, Karpacza (Park DINO, skocznia,  zapora 

na Łomnicy,  wejście na Śnieżkę) , Gostynia (kręgielnia, basen),  Poznania (lotnisko Ławica, Galeria Posnania – 

kino, Malta) oraz znowu do Cichowa.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Piaskach – Pani Danuta Piasecka poinformowała, że 40 dzieci ze szkoły będzie brało 

udział w półkoloniach organizowanych przez ZS w Bodzewie. Oprócz tego, 47 dzieci będzie brało udział w 

obozie taneczno-sportowym nad morzem organizowanym przez Projekt MIMIKA. 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Szelejewie – Pani Dorota Dolata poinformowała, że 20 uczniów ze szkoły  również 

bierze udział w półkoloniach,  natomiast 30 dzieci bierze udział w obozie tanecznym organizowanym przez 

firmę ANIMA.  

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Piaskach, Pan Jan Nawrot oraz Kierownik Gminnej Biblioteki 

Publicznej,  Pani Maria Juszczak.  

Informacje stanowią załącznik do protokołu.  

 

Następnie, Pan Zbigniew Jakubowski złożył sprawozdanie z działalności  organizacji sportowych. Poinformował 

o przyznanych środkach dla poszczególnych klubów sportowych.  

 

Przewodniczący Gminnej Spółki Wodnej, Pan Zenon Słomiński złożył sprawozdanie z działalności spółki.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała informację dotyczącą:  

– Akcji zima za rok 2016 – 2017 

- ocena stanu dróg oraz ich oznakowanie 

- informacja o stanie zadrzewienia w gminie  



Informację stanowią załącznik do protokołu.  

 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych, Pani Edyta Biernacka przedstawiła  przedstawienie arkuszy 

organizacyjnych placówek oświatowych na rok 2017. Poinformowała również o skutkach zmian ustawy o 

systemie oświaty os 1 września 2017r. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała aby sprawy związane z  objazd miejscowości Gminy Piaski 

przełożyć na jesień. Wspomniała również o zorganizowaniu wyjazdu  integracyjnego. Sprawa zostanie 

poruszona po obradach sesji Rady Gminy.  

Wszyscy radni byli za propozycją Przewodniczącej Rady.  

 

Następnie omówiono projekty uchwał . 

 

Projekt uchwały w sprawie  

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

szczegółowo przedstawiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Projekt uchwały w sprawie : 

- uchylenia Uchwały Nr XXXIII/207/2013 Rady Gminy Piaski z dnia 27 września 2013r. w sprawie zmiany 

załącznika do Uchwały Nr V/30/2003 Rady Gminy Piaski z dnia 24 lutego 2003r. w sprawie statutu Gminnego 

Ośrodka Kultury w Piaskach zmiany załącznika do Uchwały Nr V/30/2003 Rady Gminy z dnia 24 lutego 2003r. 

w § 8 ust 6  

omówił Sekretarz Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Projekt uchwały w sprawie :  

- przystąpienia do realizacji projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na  

lata 2014-2020 

szczegółowo przedstawiła Pani Edyta Biernacka, kierownik CUW w Piaskach.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 
Wolne głosy i wnioski.  

 

Radny Wiesław Woźniak poinformował że w Smogorzewie koło hydroforni jest złamana lampa.  

 

Radni zapytali o wycinkę drzew przy drogach powiatowych.  

Wójt odpowiedział, że najlepszym rozwiązaniem byłoby aby sprawę wycinki drzew poruszyć na sesji 

powiatowej. Powiat oznaczył bardzo dużo drzew do wycinki, do tej pory nic nie zostało usunięte.  

 

Radna Karolina Przybylska oświadczyła, że najgorsza droga znajduje się w Strzelcach Wielkich, drzewa 

podtrzymują drogę, po nawałnicy pozostały suche konary, które wiszą z drzew, do dziś nie zostały usunięte. 

Poinformowała, że gdy dojdzie do wycinki wszystkich drzew droga się rozpadnie, przy drodze powinny być 

postawione bariery ochronne. 

Wójt poinformował, że powiat powinien zacząć od nasadzania nowych drzew aby droga się nie rozsypała.  

 

Radny Jacek Jańczak poprosił o naprawienie drogi w Rębowie koło remizy.  

Radny Marek Majsnerowski zapytał o drogę na Hubach.  

Wójt odpowiedział, że drogę ma naprawić firma która wykonuje kanalizację. Droga musi być odtworzona i 

wykonana w tym roku.  

 

Radny Konrad Szafranek zapytał o ścieżkę rowerową oraz pomnik Kasprzaka.  

Pan Wójt odpowiedział, że spotkał się z Nadleśniczym Tomaszem Kwiecińskim i wspólnie ustalili, że pomnik 

zostanie przeniesiony na parking przy ul. Leśnej – zostanie zamówiona tablica, która zostanie umieszczona na 

kamieniu. Pojawiła się propozycja, aby odsłonięcie pomnika miało miejsce 11 listopada. Wójt poinformował 

także, że Nadleśnictwo zdeklarowało się do ustawienia ławeczek oraz koszy na śmieci przy pomniku.  

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał czy jest możliwość wykonania  prawoskrętu  na skrzyżowaniu dróg ul. Leśnej 

z Gostyńska.   



Wójt poinformował, że ten teren należy do Starostwa Powiatowego, oraz że trzeba by wtedy przenieść 

przystanek autobusowy, dalej w kierunku Gostynia.  

 

Radny Dariusz Naskręt zwrócił się z pytaniem kiedy ruszą prace na parkingu przy ul. Leśnej.  

Wójt poinformował, że pieniądze które pochodzą na ten cel z budżetu obywatelskiego Powiatu Gostyńskiego 

starczą tylko na przestawienie słupów bliżej lasu, być może prace zostaną zaczęte jeszcze w tym roku oraz 

powstanie dokumentacja od ul. Leśnej poprzez ul. Poznańską, Smogorzewo, Talary do granicy z gminą Dolsk. 

Dokumentacje na tę drogę zleca Powiat Gostyński.  

Radny Naskręt zwrócił także uwagę, na zapadającą się drogę przy studzienkach na ul. 27 grudnia.  

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że  droga zostanie naprawiona przez Zakład Usług Komunalnych.  

 

Radna Beata Tyrakowska przedstawiła prośbę mieszkańców wsi Lipie, którzy proszą o utwardzenie drogi. 

Zwróciła się także z prośbą zjechanie pobocza na drodze w Józefowie prowadzącej do leśniczówki, ponieważ 

trudno tam przejechać autem.  

 

Radny Marian Wyrzykiewicz zapytał o działka znajdująca się przy szkole, czy  została sprzedana.  

Wójt odpowiedział, że jeszcze nie.  

 

Radny Marian Wyrzykiewicz zapytał o sprawę obwodnicy drogi 434 

Wójt poinformował, że był na spotkaniu z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego panem 

Wojciechem Jankowiakiem, oraz że odwołanie rolników z Podrzecza zostało odrzucone. Wniesienie skargi nie 

wstrzymuje prac, ale wstrzymuje prowadzenie niektórych spraw. Jeżeli rolnicy będą się odwoływać może dojść 

do takiej sytuacji, że Marszałek nie otrzyma środków na budowę obwodnicy.  Planowany termin złożenia 

wniosku do WZD  o dofinansowanie budowy to listopad/grudzień 2017. Przetarg na budowę zostanie ogłoszony 

w kwietniu 2018 r. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim również zostanie podpisane w 2018 r., jednak nie 

wiadomo jeszcze kiedy dokładnie. Na rok 2019 należy w budżecie gminy zaplanować środki na tą inwestycje            

w wysokości 200tys. zł.   

 
Pan Wójt zaproponował, żeby zorganizować na początku lipca spotkanie z panem Halcem – Dyrektorem 

Wielkopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu Rejonowy Oddział w Lesznie, dotyczące 

zbiornika retencyjnego w Podrzeczu.  

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Dominika Wytwer  

 

 

 

 

      Przewodniczący posiedzenia  

              Konrad Szafranek   

 

   

 


