
Protokół Nr 24/2017 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

1 sierpnia  2017r. w Urzędzie Gminy Piaski 

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska  

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

- Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych – Witold Furmaniak 

- Kierownik CUW – Edyta Biernacka 

 

 
Przewodniczący posiedzenia Radny Wiesłwa 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. Poprosił Skarbnika gminy o omówienie projektów uchwał w 

sprawie: 

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

- zmian w Uchwale NR XXI/134/2016 Rady Gminy Piaski z dnia 30 listopada 2016 r.,  

Pani Elżbieta Karolczak szczegółowo omówiła projekty uchwał. Inspektor ds. Inwestycji i Zamówień 

Publicznych, Pan Witold Furmaniak przedstawił sprawy związane z organizowanymi przetargami miedzy 

innymi : budowa kanalizacji w Strzelcach Wielkich, budowa drogi na ul. Polnej.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

   

Następnie przewodniczący posiedzenia poprosił Panią Edytę Biernacką o omówienie uchwał w sprawie:  

- stwierdzenia przekształcenia zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Piaski, 

- zmiany Uchwały Nr XVIII/121/2016 Rady Gminy Piaski z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXI/112/96 Rady Gminy Piaski z dnia 29 października 1996r. w sprawie utworzenia jednostki 

organizacyjnej dla obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, zapewnienia wspólnej obsługi 

administracyjnej, finansowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy Piaski oraz nadania statutu 

Centrum Usług Wspólnych   

- upoważnienia kierownika Centrum Usług Wspólnych do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących 

dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

Kierownik Centrum Usług Wspólnych szczegółowo przedstawiła projekty uchwał, odpowiadała na 

pytania radnych.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.   

 

 

Wolne głosy i wnioski. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie w sprawie 

wygaśnięcia mandatu radnego Pana Stefana Śląskiego. Poinformowała również o terminie wyborów 

uzupełniających w miejscowości Szelejewo Drugie.  

 

Sekretarz Gminy poinformował radnych o programie rewitalizacji z WRPO. Spotkania odbędą  się               

11 sierpnia 2017r. w miejscowościach Piaski, Bodzewo, Szelejewo.  Dodał, że są to spotkania otwarte 

dla wszystkich mieszkańców Gminy.  Obszar rewitalizacji nie może przekroczyć 30% liczby 

mieszkańców gminy oraz 20% całkowitej powierzchni gminy.   

Radni poprosili aby spotkania odbyły się w godzinach późniejszych..  

 

Sekretarz poinformował również o  uzyskaniu dotacji na realizację projektu pozakonkursowego 

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@ 2020”. Wnioski złożone zostały w zeszłym roku w miesiącu lipcu 

na wszystkie trzy szkoły, otrzymała tylko jedna w Bodzewie. Dodał, że do realizacji zadań 

związanych z oświatą potrzebny jest szeroko pasmowy internet, dlatego należy zastanowić się nad 

zabezpieczeniem środków w budżecie na wykonanie inwestycji. Omówił także sprawy dotyczące 

internetu INEA na terenie Gminy Piaski.  

 



Radny Dariusz Naskręt poinformował, że na placu zabaw na ul. Kasprzaka została wyłamana uliczka 

w stronę tzw. wilczych dołów.  

 

Radna Karolina Przybylska poprosiła o postawienie przy ścieżce rowerowej w stronę Strzelec 

Wielkich barierek  zabezpieczające tą ścieżkę. Dodał, że rozmawiała z dyrektorem Mayerem oraz z 

Prezesem Spółki Panem Pawłem Wujkiem, do tej pory  nie zostało to wykonane.   

 

Radny Konrad Szafranek poprosił o oznakowanie słupa energetycznego przy  ścieżce rowerowej za 

pomnikiem przy Gostyniu oraz wycięcie topoli przy drodze do cmentarza. Poinformował również o 

zarwanym chodniku w stronę cmentarza.  

 

Radny Wiesław Woźniak przypomniał o naprawie przepustu w Smogorzewie.   

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała : Joanna Polaszyk  

         

      Przewodniczący posiedzenia  

              Wiesław Woźniak   

 


