
Protokół Nr 29/2017 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

12 grudnia 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. budownictwa i gospodarki przestrzennej – Marta Matyla   

- 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 projektu budżetu gminy 

na rok 2018 oraz uchwał podejmowanych na XXXI sesji Rady Gminy.  

 

W pierwszej kolejności Skarbnik Gminy poinformowała, że opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Poznaniu w sprawie projektu budżetu jest pozytywna. 

Uchwała Nr SO-0952/14/10/Ln/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 

23 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu Gminy Piaski na 2018r. stanowi 

załącznik do protokołu.  

Radni projekt budżetu otrzymali 24 listopada 2017r. na wspólnym posiedzeniu komisji.  

Następnie Skarbnik gminy szczegółowo omówiła budżet na 2018r., odpowiadała na pytania radnych w tym 

zakresie.  

Omówiła: 

1. Dochody bieżące w tym: 

 podatek od nieruchomości 

 podatek od środków transportowych 

 podatek rolny 

 wpływy z opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadku i darowizn, 

działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaty produktowej, opłat i kar za korzystanie ze 

środowiska, opłaty eksploatacyjnej, odsetki 

 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, najmu i dzierżawy 

składników majątkowych, opłat z gospodarki odpadami, 

 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych 

 subwencje ogólne 

 dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone, realizowane na mocy porozumień z 

JST, wychowania przedszkolnego,  

 zaplanowanej dotacji celowej z powiatu oraz Gminy Gostyń’ 

 dochody majątkowe – wpływy z tytułu nabycia prawa własności, użytkowania wieczystego 

oraz  sprzedaży działek. 

 

2. Wydatki bieżące planowano dokonując racjonalizacji wynikającej z konieczności 

respektowania zasady zrównoważonego budżetu. W wydatkach bieżących 

z wyszczególniono 

 wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i składek od nich naliczonych  Składki od 

wynagrodzeń 

 wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy  

 na wynagrodzenia uwzględniono wykonanie za 3 kwartały 2017 roku i zmiany  w zatrudnieniu.  

 dla pracowników pedagogicznych zaplanowano wzrost o 5% wynagrodzeń. Planując wydatki w 

oświacie uwzględniono stopień zawodowy i zmiany w zatrudnieniu.  

 dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od niego naliczone planowano w wysokości 8,5 % sumy 

wynagrodzenia otrzymanego w ciągu roku kalendarzowego. Składki od dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego przyjęto na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

 wydatki na obsługę długu zaplanowano z uwzględnieniem poziomu nowego zadłużenia niezbędnego do 

sfinansowania wydatków majątkowych. 

 Dotacje udzielone z budżetu min. udzielane  na podstawie konkursów i umów na realizację zadań, 

przeciwdziałania alkoholizmowi, zadania w zakresie kultury fizycznej, Bezpieczeństwa publicznego  i 

ochrony przeciwpożarowej, przedszkola, drogi publiczne powiatowe na podstawie uchwały o pomocy 



finansowej dla Powiatu, zadania w zakresie polityki społecznej na podstawie porozumień i uchwały o 

pomocy finansowej dla Powiatu Gostyńskiego,  na ochronę zabytków udzielone na podstawie uchwały 

w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, 

restauratorskich i robót budowlanych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności 

Gminy Piaski,  dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, na zadania bieżące realizowane na 

podstawie umów ( przedszkola niepubliczne ),  

 Wydatki na gospodarkę odpadami zaplanowano na 12 miesięcy. 

 Zaplanowano odszkodowania zgodne z art. 18 ust. 5 ustawy o ochronie praw lokatorów 

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. 

 

3. Wydatki majątkowe między innymi: 

 Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zadania:  wniesienie 

wkładu na budowę sieci wodociągowej, rozdzielczej Bodzewo – Łódź, wniesienie wkładu na 

remont i modernizacje stacji uzdatniania wody w Strzelcach Wielkich, budowa kanalizacji 

sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie, budowa sieci wodociągowej rozdzielczej i 

kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami Grabonóg – Piaski – dokumentacja projektowa 

 

Pozostała działalność zadania: Odnowa i zagospodarowanie stawów i rowów melioracyjnych w Smogorzewie, 

Sołectwo Rębowo – zakup kosiarki spalinowej samojezdnej. 

 Transport i łączność:  

Drogi publiczne powiatowe zadania: przebudowa drogi powiatowej Nr 4908P w Piaskach – ul. Św. Marcin.  

Drogi publiczne gminne zadania: budowa chodnika z płyty betonowej w Podrzeczu, przebudowa drogi gminnej 

Piaski – Drzęczewo Drugie – dokumentacja projektowa, przebudowa drogi gminnej Nr 740530P w 

Smogorzewie – etap I, przebudowa drogi gminnej Nr 740555P/L w Szelejewie Drugim polegająca na budowie 

chodnika – etap II, przebudowa drogi gminnej wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelcach 

Wielkich, przebudowa ul. Kasprzaka wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa ulic przyległych 

do rynku w Piaskach wraz z budową kanalizacji deszczowej – etap II,  Sołectwo Lipie – budowa chodnika droga 

Nr 740533P, Sołectwo Podrzecze – budowa chodnika przy drodze gminnej wewnętrznej, Sołectwo Szelejewo 

Drugie – budowa chodnika w Stefanowie/ etap I droga Nr 740555P/D , Sołectwo Szelejewo Pierwsze – 

modernizacja drogi gminnej Nr 740545 P/D,  wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Drogoszewie. 

Drogi wewnętrzne: zadania: przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Szelejewie Pierwszym wraz z 

modernizacją odcinka kanalizacji deszczowej w pasie drogowych, Sołectwo Michałowo – dojazd do gruntów 

rolnych – położenie asfaltu na drodze gminnej wewnętrznej. 

 

 Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zadania: przebudowa 

budynku komunalnego w Lipiu. 

 Administracja publiczna zadania: wymiana pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy 

zakup komputerów. 

 Oświata i wychowanie Przedszkola: utwardzenie terenu przy Przedszkolu Samorządowym w 

Piaskach, zakup maszyny do obierania ziemniaków. 

 Ochrona zdrowia  zadania: dofinansowanie pomoc finansowa na budowę bazy lotniczego 

pogotowia ratunkowego w Michałkowie. 

 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania: dofinansowanie przydomowych 

oczyszczalni. 

 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania: Sołectwo Drzęczewo Pierwsze – 

budowa płyty tanecznej / wylewki betonowej /. 

 Kultura fizyczna zadania: Budowa Sali Sportowo-Środowiskowej w Szelejewie Pierwszym, 

Sołectwo Drzęczewo Drugie – budowa przystani dla rowerzystów, Sołectwo Godurowo – 

wykonanie boiska sportowego etap III, Sołectwo Smogorzewo – budowa placu zabaw przy 

stawie, ogrodzenie, Sołectwo Strzelce Małe – ogrodzenie boiska sportowego, Sołectwo 

Szelejewo Pierwsze – doposażenie placu zabaw / urządzenia zabawowe, ogrodzenie placu 

zabaw /, wykonanie wiaty stadionowej / Korona Piaski / - punkt medyczny, zagospodarowanie 

terenu wokół Sali Sportowo – Środowiskowej w Szelejewie Pierwszym, Sołectwo Drzęczewo 

Drugie – rozbudowa placu zabaw, zakup zestawów zabawowych, Sołectwo Piaski – zakup 

siłowni napowietrznej / Przystań nad Malinczą /. 

 

4. Przychody i rozchody w roku 2018  w tym pożyczki i kredyty.  

 

5. Informację o sytuacji finansowej Gminy Piaski ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu 

zadłużenia w roku 2017 oraz prognozę zadłużenia w kolejnych latach.  



 

Przewodniczący posiedzenia przeprowadził głosowanie nad projektem budżetu na 2018r.  

Za przyjęciem projektu głosowało 13 radnych, 1 radny był przeciw.  

 

Uwag nie wniesiono. 

Projekt budżetu stanowi załącznik do protokołu.  

 

W dalszej części Pani Elżbieta Karolczak omówiła  Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Piaski na lata 2018 

– 2022 oraz projekt uchwały dotyczący pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego na 2018r. Poinformowała, 

że projekty uchwał w sprawie  zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017r.i  przedstawi na wspólnym 

posiedzeniu komisji 28 grudnia 2017. tuż przed sesją. 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

  

Projekt uchwały w sprawie  planu pracy Rady Gminy na rok 2018 przedstawiła Przewodnicząca Rady Gminy 

Piaski 

Uwag nie wniesiono.  

- przyjęcie planów pracy na rok 2018 Komisji Rady Gminy Piaski 

Przewodniczący posiedzenia poprosił przewodniczących komisji o przygotowanie planów pracy na 2018r.  

Uwag nie wniesiono.  

 

Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Strefa Aktywizacji 

Gospodarczej Grabonóg,  gmina Piaski szczegółowo omówiła Pani Marta Matyla, inspektor ds. budownictwa i 

gospodarki przestrzennej. 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Pan Wójt poprosił o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowej uchwały w sprawie: 

- zmiana uchwały z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania 

nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony.   

Pan Wójt przedstawił zmiany w uchwale.  

Wszyscy Radni byli za wprowadzeniem uchwały.  

Uwag do projektu nie wniesiono.  

 

Wolne głosy i wnioski: 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że dnia 7 grudnia 2017r. przed południem otrzymała pismo – 

Zaproszenie na Obywatelskie wysłuchanie, które odbywało się w sobotę 9 grudnia 2017r. w Warszawie,                    

w godzinach od 1030 do 1600 dotyczące projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału 

obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zgłoszenia 

należało przesłać do dnia 7 grudnia 2017r. do godz. 1200. Poinformowała, że nie zdążyła zadzwonić do 

wszystkich radnych ze względu na zbyt krótki termin. Radni, którzy otrzymali informacje nie byli 

zainteresowani wyjazdem 

Przewodnicząca Rady Gminy przypomniała, że pozostała jeszcze kwestia podjęcia uchwały w spawie poparcia 

protestu w służbie zdrowia. Zaproponowała by ten temat omówić w nowym roku. .  

  

Przewodniczący posiedzenia odczytał : 

- informacje o terminie sesji Rady Powiatu 

- pismo Wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Tyszki w sprawie projektu ustawy Kodeks 

Wyborczy.  

 

Radny Dariusz Naskręt zapytał czy remont  ul. Św. Marcina zakończy się w terminie.  

Wójt odpowiedział, że do Starostwa wpłynął wniosek od wykonawcy w sprawie  przesunięcia terminu o dwa 

tygodnie. Uzgodniono, że termin zostanie przesunięty o tydzień, jeżeli wykonawca nie zdąży w tym terminie 

będzie płacił karę. Podobna problemy na również Powiat z  budową chodnika  Marysin – Grabonóg.  

 

Radny Konrad Szafranek zapytał czy wiadomo coś na temat złego odbioru telefonów komórkowych.  

Sekretarz odpowiedział, że jest to problem ogólnokrajowy.  

 

Radny Wiesław Woźniak zapytał o internet szerokopasmowy. 



Odpowiedzi udzielił Sekretarz informując, że internet szerokopasmowy ma być założony w latach 2018 – 2019, 

w chwili obecnej jest podłączona szkoła w Bodzewie, szkoła w Szelejewie, w styczniu miała być podłączona 

szkoła w Piaskach, jednak firma poprosiła o przesunięcie terminu na koniec stycznia. Do końca stycznia 2018r. 

mają się odbyć spotkania z Sołtysami oraz z  mieszkańcami Gminy.  

Wójt poinformował, że IPN pozytywnie ustosunkował się do zmiany lokalizacji  pomnika Kasprzaka. Instytut 

poprosił o przesłanie projektu tablicy. Zakomunikował, że odbyły się kontrole obiektów budowlanych 

budynków komunalnych  na terenie Gminy Piaski, wydano bardzo dużo zaleceń. Dodał, że sprawę przedstawi               

w nowym roku.  

 

Radny Wiesław Wożniak zgłosił, że podczas wyjazdu z Rynku samochody stojące w zatoczce zasłaniają 

widoczność. 

Radny Konrad Szafranek powiedział, że podobna sytuacja jest przy Pawilonie GS, gdzie samochody wyjeżdżają 

prosto na pasy.  

Wójt odpowiedział  że sprawa wyjazdu przy GS należy do Policji.  

Poinformował, że zgodnie z programem rewitalizacji będzie wyremontowany  Domu Strażaka w Bodzewie 

 oraz w Piaskach . 

 

Radny Dariusz Naskręt zapytał o remont GOK w Piaskach.  

Sekretarz wyjaśnił, że nie został jeszcze ogłoszony konkurs, prawdopodobnie będzie to w styczniu.  

 

Radny Marian Wyrzykiewicz zapytał czy wiadomo coś o obwodnicy. 

Wójt poinformował, że nie ma żadnych nowych informacji na ten temat.    

 

 

  

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Joanna Polaszyk  

        Przewodniczący posiedzenia  

                               Wiesław Woźniak  

     

 

 


