
Protokół Nr 33/2018 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

24 maja  2018r. w Urzędzie Gminy Piaski 

 

Obecni na posiedzeniu: 

 

- radni – wg listy obecności 

- Przewodnicząca Rady Gminy – Irena Różalska  

- Wójt Gminy – Wiesław Glapka 

- Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczny 

- Skarbnik Gminy  - Elżbieta Karolczak 

- 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. 

 

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Piaski                     

za 2017 rok 

 

Skarbnik Gminy, Pani Elżbieta Karolczak przedstawiła  szczegółowe sprawozdanie z wykonania budżetu gminy 

Piaski  za rok 2017. Omówiła: 

- wykonanie dochodów budżetu Gminy Piaski za rok 2017, 

- wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski za 2017r., 

- wykonanie dotacji celowych budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 

zadań zleconych ustawami za 2017r.,  

-wykonanie wydatków budżetu Gminy Piaski na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych ustawami za 2017r., 

- plan i wykonanie funduszu sołeckiego w 2017r., 

- wykonanie przychodów budżetu Gminy Piaski za 2017r., 

- wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Piaski za 2017  rok związanych z realizacją zadań 

realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,   

- wykonania dotacji udzielonych z budżetu Gminy Piaski za rok 2017, 

- stan zobowiązań Gminy Piaski na dzień 31.12.2017r. 

- zmiany w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków Unijnych, 

- wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Piaski za rok 2017,  

- stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na lata 2017 – 2021, 

- informację o stanie mienia komunalnego Gminy Piaski za rok 2017,  

- sprawozdania finansowe za 2016r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Piaskach oraz Gminnego Ośrodka Kultury 

w Piaskach.  

Odpowiadała na pytania radnych w tym zakresie. 

Pani Skarbnik zapoznała Radnych z Uchwałą Nr SO-0954/2/10/Ln/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu, z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Piaski za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego. 

Poinformowała, że w/w Uchwała znajduje się w BIP Gminy Piaski.    

Radni  nie  wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

- udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017r.. 

Przewodniczący posiedzenia Radny Wiesław Woźniak przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium 

Wójtowi Gminy Piaski.  

Za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy radni głosowali jednogłośnie.    

Uwag nie wniesiono.  

 

Projekt uchwały w sprawie:  

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

szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy.  

Radni  nie  wnieśli uwag do przedstawionego  projektu uchwały. 

 

 



- ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania na terenie 

miejscowości Piaski 

Wójt Gminy poinformował, że z w/w projektem  uchwały Radni zapoznali się na wcześniejszych posiedzeniach 

komisji. Projekt został przesłany i zatwierdzony przez Starostę Gostyńskiego. W związku z powyższym uchwałę 

należy przyjąć na najbliższej sesji Rady.  

 Uwag do projektu uchwały nie wniesiono 

- powołania doraźnej Komisji Statutowej 

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy. Poprosił aby Radni wybrali ze swojego grona osoby, które będą pracowały 

nad zmianami Statutu Gminy.  

Radni do komisji wyznaczyli Przewodniczącą rady Gminy i Przewodniczących stałych komisji Rady.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

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

Projekt uchwały omówił Prezes ZUK w Piaskach Sp. z o.o., Pan Paweł Wujek.  

Radni  nie  wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. 

 

Wolne głosy i wnioski. 

 
Radni otrzymali projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Piaski.  

Projekt szczegółowo omówił Sekretarz Gminy oraz  Inspektor ds. obsługi Rady Gminy.  

Radni nie wnieśli uwag ani też innych propozycji dotyczących sprzedaży oraz spożywania napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Piaski.  

 

Następnie Wójt zapoznał Radnych z inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy i problemami związanymi z 

tymi przedsięwzięciami.  

Radni zwrócili uwagę na naprawy dróg gminnych, wykaszanie rowów.  

Radny Dariusz Naskręt poprosił o ponowną interwencje do Nadzoru Budowlanego by ponaglić właścicieli 

nieruchomości do rozbiórki pustostanu (budynku mieszkalnego, znajdującego się w miejscowości Piaski przy 

skrzyżowaniu ul. 27 Grudnia z  ul. Słowackiego, (ul. 27 Grudnia 2 , działka nr 151) z uwagi na duże zagrożenie 

bezpieczeństwa pieszych.  Poprosił również o posprzątanie przy pustostanie znajdującym się na skrzyżowaniu 

dróg ul. Dworcowej z ul. Sienkiewicza.  

 

Wójt poinformował, że  z  łatanie dziur w drogach Gminnych oraz wykaszanie jest realizowane na bieżąco przez 

ZUK w Piaskach. Jeżeli chodzi o pustostany  na terenie Gminy poinformował, że sprawa zostanie po raz kolejny 

zgłoszona do Nadzoru Budowlanego. Skrzyżowanie dróg ul. Dworcowej i ul. Sienkiewicza posprząta ZUK w 

Piaski.  

 

Radny Konrad Szafranek wnioskował o potrzebę przebudowy ścieżki rowerowej wzdłuż ogrodu klasztornego ze 

względu na duże nierówności, które tam występują.  

Wójt odpowiedział, że teren na którym znajduje się  ścieżka rowerowa należy Kongregacji Oratorium Św. 

Filipa Neri, naprawą zajmie się ZUK w Piaskach. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokółowała: Joanna Polaszyk  

 

 

 

 

      Przewodniczący posiedzenia  

               Wiesław Woźniak   


