
Protokół Nr 27/2017 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

24 października 2017r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska  

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

- Kierownik Centrum Usług Wspólnych  – Edyta Biernacka  

- 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.  

  

Projekty uchwał w sprawie  

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

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

szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy, odpowiadała na pytania Radnych.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Następnie Sekretarz Gminy przedstawił projekty uchwał w sprawach :  

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018;  

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Piaski w roku 2018. 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Projekty uchwał w sprawie  

- terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  

  właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela  

  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

- przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski 

szczegółowo omówił Wójt Gminy. Poinformował, że w uchwale dotyczącej terminu uiszczania opłaty zmienia 

się  termin wnoszenia opłat (z miesięcznej na  co dwa miesiące), usprawni to proces wysyłania upomnień jak 

również zmniejszy koszty. Co do pozostałych uchwał Pan Wójt wyjaśnił, że  ze względu na zmianę ustawy, jak 

również ze zbliżającym się ogłoszeniem nowego przetargu na odbieranie odpadów komunalnych w uchwałach 

należy wprowadzić zmianę odbioru odpadów biodegradowalnych.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Pan Wójt poprosił o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Dodał,  że w chwili obecnej brak 

danych dzięki, których można by przyjąć stawkę za odbieranie odpadów komunalnych dlatego zaproponował by 

uchwałę podjąć na kolejnej sesji Rady Gminy.  

Wszyscy Radni byli za wykreśleniem w/w uchwały. 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Następnie głos zabrała Pani Edyta Biernacka, Kierownik Centrum Usług Wspólnych, która złożyła 

sprawozdanie z realizacji działań oświatowych od początku września 2017r.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Wolne głosy i wnioski.  

  

Przewodnicząca Rady Gminy zaprosiła wszystkich obecnych na obchody Dnia Niepodległości -  11 listopada o 

godz. 1800 GOK Piaski  

 

Sekretarz Gminy omówił sprawy dotyczące Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2017 – 

2023. Poinformował, że uchwała w w/w sprawie będzie podjęta na  sesji listopadowej.  

 



Radna Karolin Przybylska  poinformowała, że mieszkańcy są zadowoleni z prac, zapytała  czy w przyszłym roku 

jest możliwość wykonać dalszy ciąg , drugą część drogi  

Wójt odpowiedział, że nie ma jeszcze projektu budżetu, nie wiadomo jakie inwestycje zostaną wykonane, w 

Strzelcach Wielkich należy w pierwszej kolejności położyć sieć kanalizacyjną następnie nawierzchnie drogi.  

Pan Wójt omówił sprawy związane z budową sieci kanalizacyjnej w Bodzewie. Poinformował, że inwestor 

złożył wniosek o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji w miesiącu  maj 2018r.  gdzie miała zakończyć 

się w tym roku w październiku. Omówił sprawy przetargów oraz budowy hali sportowej w Szelejewie.  Dodał, 

że jeżeli chodzi o Strzelce Wielkie to nie wiadomo w jakim terminie będzie zaplanowana inwestycja.  

 

Radna Karolina Przybylska poinformowała, że chodzi o wymianę wodociągu oraz przyłączy 

Wójt odpowiedział, że zostanie to wykonane. 

 

Radna Beata Tyrakowska zapytała o  naprawę drogi w Józefowie.  

Wójt – będzie wykonane w miesiącach listopad – grudzień przez  ZUK.  

 
Radny Konrad Szafranek zapytał czy zostało uregulowane przeniesienie Pomnika Kasprzaka oraz o w jakich 

miejscach zostaną zamontowane kosze na psie odchody.   

Wójt poinformował , że jeden kosz został już postawiony na nowym osiedlu, drugi będzie w okolicach 

przedszkola. Co do pomnika to są wspólne postanowienia aby tabliczkę umieścić na kamieniu koło 

Nadleśnictwa. Jest na to zgoda Nadleśniczego, teraz należy uzgodnić w jaki sposób będzie to wykonane.  

 

Radny Dariusz Naskręt zapytał o budowę parkingu przy ul. Leśnej. 

Wójt poinformował, że Starostwo w drodze przetargu wyłoniło wykonawcę, prawdopodobnie na dniach firma 

będzie wykonywać inwestycje. W chwili obecnej nie będą przestawione lampy, ponieważ prąd zasilający lampy 

na ul. Leśnej łączy się z prądem dostarczanym na Rynek. Dodał, że parking na pewno będzie zrobiony.  

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał czy szerokopasmowy internet będzie również na Talarach.  

Sekretarz Gminy omówił sprawy związane z internetem szerokopasmowym na terenie Gminy Piaski. 

Poinformował, że z firmą INEA odbędą się spotkania z mieszkańcami. Dodał, że nie ma jeszcze wykazu do 

jakich miejscowości będzie doprowadzony, na  dofinansowanie ze środków unijnych mogą liczyć mieszkańcy  

wsi i prawdopodobnie część Piasków , oprócz centrum Piasków.  

    

Radna Dagmara Rucińska zapytała o możliwość zamówienia kruszarki do kamieni.  

Wójt poinformował, że w tym roku nie ma na to środków, należy zaplanować środki w budżecie na rok następny 

i wykonać kruszenie w całej gminie.  

Wójt omówił sprawy postawienia parkometrów na rynku w Piaskach,  utworzenia  stowarzyszenia przeciw 

kopalni, koncert gwiazdy w roku 2018. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała : Joanna Polaszyk  

         

      Przewodniczący posiedzenia  

              Wiesław Woźniak   

 


