
Protokół Nr 32/2018 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

10 kwietnia 2018r. w Urzędzie Gminy Piaski   

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska 

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka  

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

-  goście – wg listy obecności  

 

Przewodniczący posiedzenia Radny Bernard Dorsz powitał wszystkich obecnych,. Poinformował, że w pierwszej 

kolejności zostaną omówione tematy : 

- Sprawozdanie z działalności Gminnej Spółki Wodnej; 

- Sprawozdanie z „Akcji zima” za rok 2017 -2018  

następnie projekty uchwał wg. porządku obrad sesji, na koniec sprawy bieżące.  

 

Poprosił Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej, Pana Zenona Słomińskiego oraz Zastępcę 

Przewodniczącego GSP, Pana Stanisława Glapkę o przedstawienie sprawozdania z działalności GSW.  

Pan Zenon Słomiński szczegółowo przedstawił sprawozdanie.  

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania.  

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.  

 

Informację „Akcja zima” za 2017 – 2018 złożył Prezes Zakładu Usług Komunalnych, Pan Paweł Wujek.   

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionej informacji.  

Informacja stanowi załącznik do protokołu. 

  

Skarbnik Gminy poprosiła o wykreślenie z porządku obrad uchwały w sprawie zasad, sposobu i trybu udzielania 

ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, określenia warunków dopuszczalności 

pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych a wpisanie projektu uchwały  w sprawie 

udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy 

Piaski. 

Wszyscy radni wyrazili zgodę  na zmianę.   

 

Następnie omówiono projekty uchwał. W pierwszej kolejności Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak 

przedstawiła projekty uchwał w sprawie: 

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

- udzielenia dotacji z budżetu Gminy Piaski na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót 

budowlanych dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy 

Piaski 

Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie. 

Uwag do projektów uchwał nie wniesiono.  

Projekt uchwały w sprawie:  

 

- utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych 

komisji wyborczych na terenie Gminy Piaski 

Szczegółowo przedstawił Wójt Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Wolne głosy i wnioski: 

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o : 

- stanie zadrzewień na terenie Gminy Piaski w  2017 roku, 

- stanie dróg gminnych i ich oznakowaniu,  

- sprawozdaniem z realizacji programu współpracy Gminy Piaski z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 

2017, 

 



- oceną zasobów pomocy społecznej dla Gminy Piaski za rok 2017 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionych sprawozdań i informacji.  

 

Wszystkie sprawozdania, informacje stanowią załącznik do protokołu.  

 

 Przewodnicząca Rady Gminy zapoznała Radnych z pismami mieszkańca Piasków  dotyczące ochrony 

środowiska.  

Wójt przedstawił informację dotyczącą korespondencji w tej sprawie. Dodał, że wcześniej tyczyło się to jednej 

firmy, w tej chwili krąg robi się coraz większy. Pisma i e-mail przychodzące do Urzędu zaczynają mieć charakter 

obraźliwy nie tylko Wójta ale i Radnych. Może dojść do takiej sytuacji, że wystąpimy do sądu w tej sprawie.  

Podczas dyskusji Radni stwierdzili, że sprawa zanieczyszczania środowiska dotyczy nie tylko gminy Piaski. 

Często jest tak, że dystrybutorzy węgla sprzedają opał złej jakości, mieszkańcy nie wiedzą o tym i  kupują węgiel. 

Radni uznali, że skoro wszystkie argumenty zostały wyczerpane, sprawę należy zakończyć. 

Przewodnicząca Rady Gminy zaproponowała przewodniczącemu komisji rolnictwa o zwołanie komisji i 

przeprowadzenie szczegółowej analizy ww. sprawy.  

Pisma stanowią załącznik do protokołu.  

 

Następnie omówiono temat przeniesienia pomnika Wł. Kasprzaka  oraz pomnika żołnierzy radzieckich 

znajdującego się przy ogrodzie klasztornym. Pan Wójt odczytał pismo Instytutu Pamięci Narodowej dotyczące 

przesłania do instytucji wykazu obiektów (pomników, tablic i innych upamiętniających) poświęconych 

Komunistycznej Partii Polskiej i jej działaczom, Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej oraz ich działaczom jak również obiektów poświęconych utrwaleniu „władzy ludowej”                                        

i funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej, Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa oraz obiekty 

upamiętniające rocznice istnienia Polski Ludowej. Wójt poinformował, że na terenie Gminy Piaski nie znajduje 

się żaden taki pomnik obiekt czy tablica.     

 

Radny Dariusz Naskręt zapytał gdzie można zgłaszać szkody dotyczące uszkodzenia elewacji domów po 

odśnieżaniu drogi krajowej. Dodał, że po ostatnich opadach śniegu i odśnieżaniu drogi krajowej mieszkańcy 

zgłaszali uszkodzenia elewacji budynków.  

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że sprawa został już wyjaśniona. 

Wójt zapoznał Radnych z pismem GDDKiA odpowiedź w sprawie zgłoszonych szkód – zniszczenia elewacji                      

na budynkach podczas prowadzenia robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Z pisma wynika,                         

że odpowiedzialny za zaistniałą sytuację jest wykonawca, firma z Kalisza która wykonuje usługi ww. temacie.  

Pan Wójt zabrał głos w sprawie budowy ścieżki pieszo rowerowej  wzdłuż drogi krajowej nr 12 na odcinku                    

Piaski – Godurowo (do skrzyżowania z drogą powiatową). GDDKiA poinformowała w piśmie, że działania 

inwestycyjne realizowane są wyłącznie poprzez zatwierdzony w 2015 roku wieloletni program pod nazwą: 

„Program budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 w ramach którego wyodrębniony został Program 

Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. W chwili obecnej jest to jedyna możliwość realizacji tego typu zadań i przy  

najbliższej aktualizacji  GDDKiA  zgłosi budowę postulowanego ciągu pieszo rowerowego. Decyzję w sprawie 

wyboru zadań do realizacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego podejmuje Minister właściwy 

do spraw transportu.  

 

W dalszej części omówiono sprawy budowy obwodnicy, naprawy ścieżki  rowerowej Piaski – Gostyń, napraw 

dróg gminnych i powiatowych.  

 

Radny Dariusz Naskręt zgłosił uszkodzoną nawierzchnię na ścieżce rowerowej Piaski – Gostyń między lasem a 

ogrodem klasztornym, przy gazociągu. 

Wójt poinformował, że naprawy związane za ścieżką rowerową należy uzgodnić z Nadleśnictwem. W miejsce o 

którym mówi radny należy do drogi gminnej. Powiedział, że sprawę rozpatrzy z prezesem ZUK. Dodał, że  

podczas budowy obwodnicy ścieżka rowerowa zostanie wykonana kompleksowo.  

 

Drogi: 

Radny Wiesław Woźniak zgłosił naprawę dróg w miejscowości Smogorzewo oraz postawienie znaku 

ograniczenia prędkości do 40 km/godz.  

Wójt odpowiedział, że znak można postawić.  

Radni zgłosili Prezesowi ZUK w Piaskach  prace na drogach gminnych:  

Radna Helena Sikora zgłosiła zebranie piasku  w miejscowości Piaski ul. Grunwaldzka 

Radna Tyrakowska – utwardzenie drogi Strzelce Wielkie – Lipie po budowie wodociągu na drodze zrobiło się 

błoto 

Przesz ZUK poinformował, że droga była zrobiona w zeszłym roku. 



Wójt odpowiedział, że należy zobaczyć co jest do zrobienia , dodał, że wszystkie prace związane z remontem 

dróg będą cyklicznie prowadzone. 

Radny Konrad Szafranek poprosił o zebranie piasku przy ul. Drzęczewskiej.  

Pan Paweł Wujek poinformował, że droga będzie zrobiona do biegu Bojanowskiego.  

Radna Maria Wesołek  - droga w Szelejewie koło posesji P. Rymaniaka.  

Radna Beata Tyrakowska zapytała Prezesa ZUK kiedy zostaną wykonane prace w Józefowie.  

Pan Paweł Wujek poinformował, ze w pierwszej kolejności spółka wykona prace w Szelejeweie, następnie 

Józefowo i Strzelce Wielkie.  

 

Radni zgłosili potrzebę naprawy dróg powiatowych na terenie gminy Piaski.  

Wójt poprosił aby ten temat poruszyć na sesji i zgłosić sprawę radnym powiatu.  

 

Radny Marian Wyrzykiewicz poinformował o popsutych barierkach przy drodze na cmentarz. 

Wójt wyjaśnił, że w tym miejscu zostanie postawione lustro, a barierki będą usunięte. 

 

Więcej pytań nie było.  

Na tym protokół zakończono 

  

Protokołowała: Joanna Polaszyk      Przewodniczący posiedzenia  

           

                                                                                                                              Bernard Dorsz 

   

 

 


