
Protokół Nr 30/2017 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

28 grudnia 2017r. w  Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach   

 

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   

 

 

Przewodniczący posiedzenia Radny Wiesław Woźniak powitał wszystkich obecnych, poinformował, że tematem 

posiedzenia będzie omówienie projektów uchwał na XXXI sesje Rady Gminy Piaski.  

 

Projekty uchwały w sprawie :  

 

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

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2017-2021; 

- udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego; 

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2018 – 2022; 

- uchwały budżetowej na rok 2018 

Szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak. Odpowiadała na pytania w tym zakresie.  

 

Radny Marian Wyrzykiewicz ma zastrzeżenia do budżetu na 2018r. Chodzi o brak inwestycji w miejscowości 

Podrzecze - remont drogi po budowie kanalizacji deszczowo – sanitarnej oraz światłowodach. 

 

Wójt odpowiedział, że jeżeli nie ma wsparcia w Radzie i  nie ma środków droga nie może być zrobiona. ZUK 

zakupił kruszywo dzięki któremu droga miała być utwardzona. Niestety jest bardzo mokry rok, czekamy na 

ustabilizowanie pogody. Takich dróg jak na Podrzeczu w Gminie Piaski jest bardzo dużo, nie starcz środków 

w budżecie na wykonanie wszystkich. Wójt dodał, że jest po rozmowach z mieszkańcami tej ulicy w 

Podrzeczu, na której ustalono iż jeżeli znajdą się środki z prac remontowych droga zostanie wykonana z 

trylinki aż do drogi powiatowej. Jest to 50 – 60 m W Podrzeczu zaplanowano budowę chodnika. Inwestycje 

zależą od cen jakie dadzą oferenci i wszystkie inwestycje zaplanowane w budżecie na 2018 rok zostaną 

wykonane w całości.       

 

Więcej uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

- planu pracy Rady Gminy na rok 2018 

- przyjęcia planów pracy na rok 2018 Komisji Rady Gminy Piaski 

Projektu uchwał były omawiane podczas posiedzenia trzech stałych komisji Rady Gminy w dniu 12 grudnia 

2017r. Projekty uchwał nie zawierały  zmian.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.   

 

Następnie projekty uchwał w sprawie :  

- miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego Strefa Aktywizacji Gospodarczej Grabonóg,             

gmina Piaski  

- zmiany Uchwały Nr 46/302/2010 Rady Gminy Piaski 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 czas nieoznaczony,  

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

szczegółowo przedstawił Wójt Gminy Piaski. 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Wolne głosy i wnioski. 

 

Wójt Gminy przedstawił kwotowo oraz procentowo budżet na 2018r. jak również najważniejsze inwestycje 

wykonywane w 2018r.   

- kwota wydatków budżetowych w 2018r. to 38 234 355 zł,  



- kwota wydatków na 1 mieszkańca w 2018r. to 4484 zł,  

- kwota zapisana w budżecie na inwestycje w 2018r. to 6 626 303 zł ( jest to 17,33% kwoty wydatków) 

- kwota zapisana na inwestycje w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Piaski – 777,10 zł 

- zadłużenia kwotowe Gminy Piaski na koniec 2017r. 756 000 zł ( jest to 1,98% kwoty wydatków)  

- zadłużenie w przeliczeniu na 1 mieszkańca Gminy Piaski na koniec 2017r. – 88,66 zł 

- kwota wydatków na oświatę w Gminie Piaski 12 664 726 zł 

- kwota wydatków na Pomoc Społeczną i Rodzinę 10 574 087 zł  

Największe inwestycje w roku 2018 to: budowa hali sportowo – środowiskowej w Szelejewie, budowa 

kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Bodzewie, przebudowa drogi gminnej w Strzelcach Wielkich, 

modernizacja ulic przyległych do Rynku w Piaskach, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych                   

w Szelejewie.  

 

Radny Marian Wyrzykiewicz poinformował, że orientował się w sprawie parkingów w innej Gminie, podał                

że koszt jednego parkingu w Gminie Krobia to 20 000 zł. gdzie na Piaskach maja być parkingi za 50 000 zł. 

Dodał, że 1 parkometr  wystarczy na cała Gminę a resztę środków przekazać na remont drogi w Podrzeczu.  

Wywiązała się z dyskusja. Radni  oznajmili, że kwota parkometrów to był koszt 5 000 zł  a nie  50 000 zł. Uznali 

również, że budżetu który jest podejmowany na dany  rok w ciągu tego roku zmienia się, kończy się zupełnie 

inny niż podczas uchwalenia.  

 

Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o parkometry na komisjach  była przedstawiona oferta. 50 000 zł jest to kwota 

przeznaczona „symbolicznie” w budżecie na 2018 r. na parkomaty. Faktyczna kwota oraz ilość parkomatów 

będzie ustalona na spotkaniu z przedstawicielami firmy, która zostanie wyłoniona do utworzenia strefy płatnego 

parkowania. Podana wcześniej kwota 50 tys. zł to kwota bardzo orientacyjna zakładająca m.in. 3 parkomaty ale 

dopiero w szczegółach okaże się ile parkomatów będzie potrzeba i jaki  będzie ostateczny koszt utworzenia SPP.    

 

Radny Konrad Szafranek zapytał czy są umocowania prawne dotyczące używania materiałów  pirotechnicznych. 

Odpowiedzi udzielił Wójt informując, że po zmianie ustawy nie można tego zabronić. Wcześniej Wójt wydawał 

Zarządzenie, w którym wskazywał czas, termin. w chwili obecnej można materiałów pirotechnicznych używać 

cały rok.   

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Joanna Polaszyk  

        Przewodniczący posiedzenia  

                               Wiesław Woźniak  

 


