
Protokół Nr 31/2018 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

9 marca 2018r. w  Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach   

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka  

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

-  goście – wg listy obecności 

- Kierownik CUW w Piaskach – Edyta Biernacka  

- Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej – Paweł Andrzejczak 

- Kierownik USC w Piaskach – Aleksandra Józefowiak   

 

Przewodniczący posiedzenia Radny Wiesław Woźniak powitał wszystkich obecnych,. Poinformował, że w 

pierwszej kolejności zostaną omówione tematy : 

- Sprawozdanie z działalności SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu; 

- Sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych w roku 2017; 

- Sprawozdania z przygotowań wypoczynku zimowego w placówkach oświatowo – wychowawczych; 

- możliwość otrzymania dofinansowania zewnętrznego; 

a, po wystąpieniach gości zostaną omówione projekty uchwał oraz sprawy bieżące.  

 

Jako pierwsza głos zabrała Pani Izabela Chuda – przedstawiciel SFPK Sp. z o.o. w Gostyniu. Złożyła 

sprawozdanie z działalności, odpowiadała na pytania. 

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Następnie sprawozdanie z działalności Izb Rolniczych za rok 2017 złożył Pan Krzysztof Wujczak.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Sprawozdania z przygotowań wypoczynku zimowego złożyli kolejno: Pan Jan Nawrot - Dyrektor GOK w 

Piaskach, Pani Maria Juszczak – Kierownik GBP w Piaskach. W imieniu dyrektorów Szkół Podstawowych 

Gminy Piaski sprawozdanie złożył Sekretarz Gminy. 

Sprawozdania stanowią załączniki do protokołu.  

 

Informację o możliwości otrzymania dofinansowania zewnętrznego złożył Sekretarz Gminy.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

 

Następnie omówiono projekty uchwał w sprawie:  

 

- zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018r.; 

- zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaski na lata 2018-2022; 

- udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na rok 2018; 

- dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Piaski instrumentem 

płatniczym; 

- zmian w Uchwale Nr XXX/203/2017 z dnia 28 listopada 2017r.  

szczegółowo omówiła Pani Elżbieta Karolczak.  

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

 

Projekt uchwały w sprawie :  

- planu pracy Komisji Rewizyjnej 

przedstawiła Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, Pani Maria Wesołek.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Projekt uchwały:   

- Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Piaski w 2018 roku 

szczegółowo omówił Wójt Gminy.  

Uwag po projektu uchwały nie wniesiono. 



Projekty uchwał w sprawie :  

 

- trybu ustalania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 

oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania; 

- określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu i 

oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Piaski;  

- planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za korzystanie, pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

ustalenia specjalności i form kształcenia, na które przyznawane jest w 2018r. dofinansowanie dla nauczycieli 

szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Piaski; 

- określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolu oraz w sprawie określenia 

obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkola niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty 

Nauczyciela 

szczegółowo przedstawiła Pani Edyta Biernacka, Kierownik CUW w Piaskach.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

 

Projekt uchwały w sprawie: 

- podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy 

przedstawił Wójt Gminy oraz Kierownik USC, Pani Aleksandra Józefowiak. Pan Wójt omówił zmiany Kodeksy 

Wyborczego. Kierownik USC poinformowała, ze zgodnie z wytycznymi otrzymanymi z Państwowej Komisji 

Wyborczej  w gminach na terenach wiejskim okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy i tylko w 

wyjątkowych sytuacjach, jeżeli zachodzi konieczność z zachowaniem normy przedstawicielstwa dopuszczalne 

jest łączenie jednostek pomocniczych gminy w celu utworzenia okręgu wyborczego. Na terenie Gminy Piaski są 

miejscowości oddzielone od sołectwa. Dlatego zostały przygotowane 4 warianty podziału Gminy na okręgi 

wyborcze. Poprosiła o zapoznanie się z propozycjami i podjęcie decyzji. Doała również,że  Komisarz Wyborczy 

może nie przyjąć uchwały, jeżeli sołectwa będą rozdzielone.    

Radni otrzymali cztery propozycje podziału Gminy Piaski na okręgi wyborcze.  

W wyniku głosowania Radni jednogłośnie podjęli decyzję, że okręgi wyborcze zostają tak jak funkcjonują do tej 

pory, bez zmian.    

Więcej uwag  nie wniesiono.  

  

Wolne głosy i wnioski. 

 

Sprawozdanie z działalności wodno – kanalizacyjnej za rok 2017 

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu 

zawodowego w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Piaski za rok 2017  

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz 

sposobu pobierania na terenie miejscowości Piaski odczytał i szczegółowo przedstawił Wójt Gminy Piaski.  

Pan Wójt poinformował, że wniosek w/w zostanie przesłany celem zaopiniowania do Starosty Gostyńskiego.  

Radni głosowali jednogłośnie, zaopiniowali projekt uchwały pozytywnie . 

W trakcie dyskusji Radni uznali, że parking od strony drogi krajowej powinien zostać zlikwidowany, ze względu 

na bezpieczeństwo gdyż parkujący zatrzymują się w strefach wyłączonych z ruchu utrudniając widoczność. 

Radni zalecają wystąpienie do GDDKiA w Poznaniu o likwidację miejsc postojowych przy drodze krajowej                  

Nr 12. 

  

Radny Maciej Urbaniak zapytał o możliwość podłączenia mieszkańców Hubów do kanalizacji. 

Wójt odpowiedział, że nie będzie to możliwe w tym roku. 

 

Radny Dariusz Naskręt zapytał kiedy na terenie Gminy Piaski zostaną położone światłowody. 

Odpowiedzi udzielił Sekretarz Gminy informując, że ze względu na liczne pytania kierowane do firmy prace 

rozpoczną się na przełomie sierpnia – września. Zostanie opracowany harmonogram, który firma prześle do 

Urzędu. Odbędą się również spotkania z mieszkańcami. Firma będzie musiała na nich przedstawić konkretne 

informacje min. o opłatach, czasie trwania umowy itd. Czas na podłączenie światłowodów firma ma do końca 

2019r.  

 

Radny Marian Wyrzykiewicz zapytał o możliwość dopłat do zmiany ogrzewania.  



Pan Wójt wyjaśnił, że w latach 90 kiedy była gazyfikacja gminy mieszkańcy chcieli jak najszybciej mieć gaz 

tłumacząc że zmienią ogrzewanie, stało się tak że pozostawiono stare piece, założono ogrzewanie gazowe a 

mieszkańcy i tak pala w piecach ze względów finansowych, gdyż ogrzewanie gazowe jest bardzo drogie. Dodał, 

iż uważa, że nie jest problemem dofinansować zakup nowego kotła tylko dopłat do ogrzewania.  Poinformował, 

że Gmina Piaski nie posiada środków na dopłaty do zmiany ogrzewania., zakupu nowych kotłów.  

 

Radny Marian Wyrzykiewicz dodał, że w miejscowości Podrzecze stał pomnik Piłsudskiego  zaproponował by 

na uroczystość uczczenia 100 lecia odzyskania niepodległości odbudować pomnik bądź postawić tablice 

pamiątkową. 

Wójt odpowiedział, że najlepiej byłoby założyć komitet obywatelski, który by się tym zajął. Dodał, że w tym 

roku zostanie przeniesiony pomnik Kasprzaka. Koło Nadleśnictwa Piaski będzie postawiony kamień, na którym 

zostanie zamontowana tablica pamiątkowa, która została przesłana do akceptacji do IPN. Uroczystość 

odsłonięcia pomnika prawdopodobnie odbędzie się 3 maja.  

 

Radny Marian Wyrzykiewicz powiedział, że nie chce negować Kasprzaka ale Piłsudski był też ważny, jak nie 

ważniejszy.  

Pan Wójt omówił sprawę pomnika przy ogrodzie klasztornym.  Poinformował, że pomnik został postawiony 

przez mieszkańców Gostynia, na terenie Gminy Piaski, z tym że na gruncie Filipinów. Może dojść do takiej 

sytuacji, że otrzymamy nakaz rozbiórki. Sprawą zajmuje się Koło Kombatantów w Gostyniu.  

 

Radni poruszyli temat upamiętnienia mieszkańców terenu Gminy Piaski, którzy zginęli podczas II wojny 

Światowej, min. Pan Leśnik, Pani Maja Talarczak.  

 

Radna Maria Wesołek poinformowała, że dnia 1 maja w Szelejewie odbędzie się bieg im. Stanisława 

Karłowskiego celem uczczenia 100 lecia odzyskania Niepodległości.  

 

Więcej pytań nie było.  

Na tym protokół zakończono 

  

Protokołowała: Joanna Polaszyk      Przewodniczący posiedzenia  

           

                                                                                                                       Wiesław Woźniak 

   

 

 

 

 

 


