
Protokół Nr 28/2017 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

24 listopada 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 

- Prezes ZUK w Piaskach sp. z o.o. – Paweł Wujek   

- 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.  

 

Podczas obrad Radni otrzymali projekt budżetu gminy na rok 2018. 

  

Projekty uchwał w sprawie:  

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

- zmian w Uchwale Nr XVII/105/2016 Rady Gminy Piaski z dnia 19 maja 2016r.  

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego na rok 2018 

szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Karolczak, Skarbnik Gminy Piaski.  

Uwag do projektów uchwał nie było.  

 

- zmiany Uchwały Nr II/40/2014 Rady Gminy Piaski z dnia 4 grudnia 2014r. w sprawie wyboru  

   składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Piaski i ustalenia przedmiotu ich działania 

projekt uchwały szczegółowo omówiła Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Irena Różalska. 

Uwag do projektów uchwał nie było.  

 

Projekty uchwał:  

- określenia dziennej stawki opłaty targowej na 2018 rok 

-  określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok 

- określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok  

Wójt Gminy zabrał glos w sprawie projektów uchwał dotyczących podatków  i opłat. Zaproponował Radnym 

aby w roku 2018 podatki podnieść o 3%.,  opłatę targową pozostawić tak jak w roku ubiegłym, a podatek rolny 

zgodnie z ogłoszeniem GUS.   

Poszczególne kwoty przedstawiła Pani Elżbieta Karolczak.  

Wszyscy Radni byli zgodni co do przedstawionych propozycji.  

Uwag do projektów uchwał nie było.  

 

- nieodpłatnego przejęcia nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa 

projekt uchwały omówił Wójt Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 

 - dopłat do taryfowej grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków 

projekty uchwał szczegółowo przedstawił Prezes ZUK w Piaskach sp. z o.o., Pan Paweł Wujek. Poinformował 

zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dodał, że może być 

tak iż podjęta uchwała stanie się z mocy prawa nieważna, bądź obowiązywać będzie przez 180 dni. Następne 

wnioski taryfowe ZUK będzie składał do Wód Polskich, tam będą regulowane ceny wody na okres trzech lat, 

zostanie wydana decyzja administracyjna. Prezes ZUK wspomniał również o zmianie uchwały dotyczących 

dopłat do taryfowej grupy odbiorców jak również regulaminu.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

   

       - przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Piaski na lata 2017 – 2023 

projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy, Pan Andrzej Konieczny.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 



Wolne głosy i wnioski.  

 

Wójt poprosił radnych o dodanie do programu sesyjnego dodatkowej uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piaski. Dodał, że wydział nadzoru przysłał zawiadomienie w 

sprawie wszczęcia  postępowania nadzorczego ze względu na istotne naruszenie prawa, a dotyczy to 

prawdopodobnie braku zapisu iż psy nie powinny być wyprowadzane w kagańcach.    

 

Wszyscy Radni byli za wprowadzeniem uchwały na najbliższą sesje.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę Nr 691/LIV/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 

października 2017r.. w sprawie apelu dotyczącego poparcia protestu w służbie zdrowia.  

Radna Helena Sikora poinformowała, że temat służby zdrowia  jest bardzo trudny, dodała iż uważa że Rada 

powinna poprzeć protest.  

Radni uznali, że informację przyjmują do wiadomości.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sprawa będzie rozpatrywana ale nie zostanie wniesiona na sesji 

28 listopada 2017r.  

Zakomunikowała, że dnia 12 grudnia 2017r. o godz. 930 odbędzie się  wspólne posiedzenie trzech stałych  

komisji Rady, dnia 28 grudnia 2017r. o godz. 1300 odbędzie się sesja Rady Gminy a godzinę przed sesją (czyli o 

godz. 1200)wspólne posiedzenie trzech stałych komisji Rady.  

 

Następnie poruszono tematy składania wniosku na dofinansowanie, remontu drogi powiatowej Św. Marcina w 

Piaskach, budowy Hali Sportowej w Szelejewie oraz budowy sieci kanalizacyjnej w Bodzewie.  

 

Radny Marek Majsnerowski zwrócił się o naprawę drogi w Bodzewie między stawem a posesjami.  

Radny Maciej Urbaniak zgłosił ubytki w drodze do miejscowości Grabonóg. 

Radna Karolina Przybylska poinformowała o drodze Strzelce Wielkie – Grabonóg. 

Radny Konrad Szafranek poinformował, że na drodze przy parkingu koło klasztoru na zakręcie jest postawiony 

pachołek a za nim dziura. Poprosił również o postawienie znaków zakazu parkowania TIROM na nowo 

wybudowanym parkingu przy ul. Leśnej.  

 

Wójt poinformował, że w miejscach gdzie droga jest najbardziej zniszczona czy to gminna czy powiatowa 

zostanie naprawiona. Poprosił również o poruszenie naprawy dróg powiatowych na sesji w czasie gdy są obecni 

radni powiatu.  

Powiadomił, że Urząd przygotował ulotkę w której w sposób obrazowy przedstawiony został budżet Gminy. 

Chcemy przedstawić mieszkańcom jak wyglądają sprawy gminy na co są wydawane środki. Dodał, ze ulotki 

wraz z informacją o płatnościach za odpady komunalne otrzymają wszyscy mieszkańcy.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, od wczoraj WZIR wykasza Malinczę.  

Radny Dariusz Naskręt poinformował, że przy moście w stronę cmentarza zostały uszkodzone barierki. Zejście z 

mostu w stronę chodnika  jest niebezpieczne, nie ma żadnego zabezpieczenia, brakuje również lustra. 

Sprawę barierek oraz drogi w stronę Marysina omówił Wójt. Poinformował, że do momentu gdy firma SIMPAK 

nie przeniesie się na nowe miejsce na strefie gospodarczej jeżdżące tą droga transporty (chodzi o TIRY) mają 

być zgłaszane na Policję. Został postawiony znak ograniczające tonaż. Biało – czerwone bariery postawiła 

Gminy podczas budowy chodnika. Jest również zgoda na postawienie lustra.  

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Joanna Polaszyk  

        Przewodniczący posiedzenia  

                               Wiesław Woźniak  

     

 


