
Protokół Nr 34/2018 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

 28 czerwca 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 

-  goście – wg listy obecności  

- Wicestarosta – Czesław Kołak  

              - Geolog Powiatowy - Maria Wołcyrz 

Przewodniczący posiedzenia Radny Konrad Szafranek powitał wszystkich obecnych,. Poinformował, że w 

pierwszej kolejności zostaną omówione tematy : 

- wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo – Zachodniej Wielkopolski „Samorząd dla 

zrównoważonego rozwoju” i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Piaski,  

- informacje o organizacji przez Gminne placówki oświatowe zajęć i wypoczynku w okresie wakacji letnich dla 

dzieci i młodzieży, 

- przedstawienie arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych na rok 2018, 

- omówienie projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”,  

- sprawozdanie z działalności organizacji sportowych otrzymujących wsparcie z budżetu Gminy Piaski na 

podstawie otwartego konkursu ofert  

 

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

 

Radny Konrad Szafranek poprosił Wicestarostę oraz głównego Geologa Powiatu Gostyńskiego o przedstawienie 

spraw dotyczących utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo – Zachodniej Wielkopolski „Samorząd 

dla zrównoważonego rozwoju” i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Piaski.  

 

Wicestarosta, Pan Czesław Kołak  przedstawił sprawy dotyczące powstania Stowarzyszenia. Razem z Panią Marią 

Wołocyrz, geologiem powiatowym szczegółowo omówili konsekwencje powstania kopalni  odkrywkowej                        

w Oczkowicach. Mówiono jaki wpływ kopalnia będzie miała na rolnictwo, zdrowie, środowisko oraz skutki 

powstania kopalni dla naszego regionu.   Budowa kopalni odkrywkowej powoduje nieodwracalne skutki                           

dla regionu. Odczują je nie tylko mieszkańcy obszaru, na którym będzie prowadzone wydobycie, ale również 

terenów oddalonych od wyrobiska nawet o 50 kilometrów. Odkrywka zniszczy rolnictwo i lokalny biznes, stanowi 

zagrożenie dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego. Działalność kopalni i elektrowni negatywnie 

wpłynie na zdrowie okolicznych mieszkańców. Spalanie węgla w elektrowni, składowanie popiołów i praca 

maszyn w kopalni wywołują emisje gazów (pyłów, ozonu, dwutlenku siarki) i metali ciężkich (rtęci, ołowiu, niklu, 

kadmu). Te substancje są groźne nie tylko dla środowiska, ale przede wszystkim dla zdrowia ludzi.                                  

Mogą powodować m.in. zawały serca i nowotwory  oraz zwiększenia zachorowalności na choroby płuc (np. 

zapalenie płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, przewlekły kaszel, obniżona sprawność oddychania). Szkodliwy dla 

zdrowia będzie również hałas powodowany przez działalność kopalni. Źródłem wzrostu poziomu hałasu będzie 

rozruch i praca urządzeń kopalni: koparek, taśmociągów, pomp odwadniających, transportu kołowego, innych. 

Tylko część hałasu ogranicza się do samego wyrobiska. Natomiast prace urządzeń transportujących urobek 

węglowy i nakład oraz urządzeń formułujących zwałowisko powodują hałas odczuwalny i szkodliwy w okolicach 

poza kopalnią i zwałowiskiem. Odkrywka spowoduje trwałe obniżenie poziomu wód podziemnych                                            

i powierzchniowych.  Przez obniżenie poziomu wód, wysychać będą studnie, rzeki oraz gleby w promieniu 50 

kilometrów od kopalni. Przykładowo w rejonie kopalni Turek i Konin poziom wód podziemnych trwale obniżył 

się o 50-80 metrów. Odwadnianie rejonu odkrywki wiąże się z likwidacją lub zmianą przebiegu rzek i ich 

dopływów przepływających przez ten teren. Dotyczy to dopływów zasilających rzekę Orla. W Wielkopolsce już 

teraz jest coraz mniej opadów. Dodatkowe obniżenie poziomu i zanieczyszczenie wód doprowadzi do pustynnienia 

i zniszczy roślinność. Wody w okolicy odkrywki zostaną zmętnione przez zawiesiny ilaste. Z tego powodu trwale 

zaniknie życie biologiczne na obszarze znacznie wykraczającym poza obszar zajęty pod kopalnię i zwałowisko 

nakładu. 

Ponadto w wyniku budowy elektrowni dojdzie do: 

a) zmian termicznych wód powierzchniowych przy otwartym obiegu wód chłodniczych (jak np. w elektrowniach 

Konina i Pątnowa), 



b) zanieczyszczeń chemicznych wód podziemnych w wyniku spłukiwania i ługowania wodami opadowymi 

składników ze składowiska popiołów. 

Wydobycie metodą odkrywkową prowadzi do „trzęsień ziemi” o sile prawie 5 stopni w skali Richtera. Węgiel 

brunatny w okolicach Krobi znajduje się w rowie tektonicznym. Podobna sytuacja miała miejsce w Bełchatowie. 

Tam średnia siła wstrząsów w okresie 30 lat wyniosła 4,4-4,9 stopnia w skali Richtera. W sumie od 1980 roku 

odnotowano tam 1234 wstrząsy. Wiele z nich było odczuwalnych w promieniu kilkunastu kilometrów. W domach 

pękały tynki i szyby, przewracały się meble i sprzęty. Zwałowisko powoduje nacisk na podłoże, podczas gdy w 

wyrobisku trwająca eksploatacja pokładów węgla powoduje coraz większe ubytki masy skalnej (węgla) i 

zakłócenia równowagi naprężeń. W efekcie dochodzi do przesunięć mas skalnych względem siebie, powodując 

powstawanie zjawisk analogicznych do „tąpnięć” na obszarach górniczych związanych z kopalniami węgla 

kamiennego, a na powierzchni odczuwalnych w postaci „trzęsień ziemi”. Zanieczyszczeniu ulegnie również 

powietrze, a w okolicy pojawią się toksyczne opady, szkodliwe dla roślin i zabudowań. W przypadku budowy 

kopalni zniszczone zostaną działające w rejonie wiatraki wykorzystujące energię odnawialną Zniszczone zostanie 

11 wiatraków o wartości 50 milionów euro. Produkują one zieloną energię dla 40 tysięcy gospodarstw domowych. 

 

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące kopalni odkrywkowej znajdują się na stronie internetowej: 

http://stopkopalni.pl/kopalnia-odkrywkowa/ 

Do protokołu dołączono mapy: wód powierzchniowych i ukształtowania terenu, zasięgu przewidywanych zmian 

w zasobach wód piętra czwartorzędowego i trzeciorzędowego oraz konsekwencje hydrodynamiczne i 

hydrochemiczne eksploatacji węgla brunatnego złoża Oczkowice.  

 

Radni wyrazili pozytywną opinię w/w temacie. Uwag nie wniesiono.  

 

Informacje o organizacji przez Gminne placówki oświatowe zajęć i wypoczynku w okresie wakacji letnich dla 

dzieci i młodzieży złożyli dyrektorzy Szkół Podstawowych w Piaskach, dyrektor GOK w Piaskach oraz kierownik 

GBP w Piaskach. Informacje stanowią załączniki do protokołu.  

 

Następnie omówiono projekty uchwał podejmowane na najbliższej sesji Rady Gminy : 

  

- zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy na 2018r. – szczegółowo omówiła Skarbnik Gminy.  

Uwag do projektów uchwały nie wniesiono.  

 

Projekt uchwały w sprawie:  

- wynagrodzenia Wójta Gminy Piaski 

Przedstawił Sekretarz Gminy.  

Po dyskusji Radni jednogłośnie głosowali nad przyjęciem projektu uchwały.   

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

   

- zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

określenia warunków  dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów do tego uprawnionych  

Projekt uchwały omówił Wójt Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

 

 - trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  Zespołu Interdyscyplinarnego w Piaskach  oraz 

szczegółowych warunków jego Funkcjonowania 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

 

- przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami  Gminy Piaski na lata 2018-2021 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

 

 

- wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia Samorządów Południowo-Zachodniej Wielkopolski 

„Samorząd dla zrównoważonego rozwoju” i przystąpienia do Stowarzyszenia Gminy Piaski 

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- zaciągnięcia kredytu długoterminowego 

Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

http://stopkopalni.pl/kopalnia-odkrywkowa/


 

- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 

Projekt uchwały omówił inspektor ds. gospodarki nieruchomości.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

 

- ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Piaski 

Projekt uchwały omówił Sekretarz Gminy.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono. 

 

Wolne głosy i wnioski. 

 

Radny Konrad Szafranek poprosił o wyczyszczenie studzienki deszczowej przy skrzyżowaniu ul. Kopernika                  

i  ul. Bojanowskiego.  

Radna Beata Tyrakowska poprosiła o wycięcie krzewów po prawej stronie drogi w miejscowości Lipiu w kierunku 

wiatraków, przed rozpoczęciem kampanii buraczanej.  

Radny Dariusz Naskręt zwrócił uwagę na uszkodzoną studzienkę deszczową przy skrzyżowaniu dróg                                    

ul. Warszawskiej i ul. Zielonej.  

Radna Maria Wesołek zapytała o możliwość  odprowadzenia  wody deszczowej w kierunku boiska sportowego w 

Szelejewie oraz Żgalin.  

Wójt odpowiedział, że wszystkimi spawami zagłoszonymi przez Radnych zajmie się ZUK w Piaskach.  

 

Radny Marek Majsnerowski poinformował, że po inwestycji w miejscowości Bodzewo odtworzona po remoncie 

droga siada, robią się wyrwy, są dziury. 

Wójt poinformował, że wygląda na to iż wykonawca inwestycji nie skończy, już ma naliczane kary umowne za 

nie wykonanie inwestycji w terminie. Pan Wójt dodał, iż zastanawia się nad zerwaniem kontraktu z firmą a dalsze 

prace zlecić ZUK w Piaskach. Żadna firma z zewnątrz nie przyjdzie wykonać tej inwestycji, poza tym w budżecie 

na 2019 rok trzeba by zaplanować środki. 

Po burzliwej dyskusji Wójt poinformował, że dowie się jak wygląda rezygnacja z wykonawcy inwestycji pod 

kątem prawnym, jaka kwota została do zapłaty, o ile taka będzie. Zrezygnujemy z firmy, która inwestycje 

wykonuje i przekażemy resztę robót  ZUK w Piaskach.   

 

Prezes ZUK , Pan Paweł Wujek szczegółowo omówił projekt „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków”. Poinformował, że w pierwszej kolejności Radni muszą zapoznać się z projektem i wyrazić opinię, 

następnie projekt regulaminu zostanie przesłany do Wód Polskich celem zaopiniowania.  

Prezes ZUK zaproponował Radnym aby do 6 lipca 2018r. zgłaszali uwagi do regulaminu bezpośrednio do ZUK.  

 

Sekretarz Gminy poinformował o dwóch konkursach na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. 

Edmunda Bojanowskiego w Szelejewie oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi 

w Piaskach, które odbyły się dnia 26 czerwca 2018r.  

Odczytał odpowiedzi na pytania zadane na ostatnim posiedzeniu komisji tj. o zlikwidowanie miejsc parkingowych 

znajdujących się wzdłuż dk nr 12 przy Rynku w Piaskach, naprawę ścieżki rowerowej przy ogrodzie Klasztornym, 

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.  

Sekretarz odczytał odpowiedź GDDKiA w sprawie przejść dla pieszych. Sprawa poruszana była na 34 sesji RG w 

dniu 25 maja 2018r.  

 

Radni zapoznali się z sprawozdaniem z działalności organizacji sportowych otrzymujących wsparcie z budżetu 

Gminy Piaski na podstawie otwartego konkursu ofert oraz arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych.  

 

Radny Dariusz Naskręt zapytał o remont ul. Św. Marcina.  

Sekretarz  odpowiedział, że inwestycja jest wykonywana zgodnie z planem, do 10 lipca będzie położony asfalt.  

Radna Maria Wesołek zapytała czy został już rozstrzygnięty przetarg na drogę do hali sportowej w Szelejewie.  

Sekretarz poinformował, że przetarg został ogłoszony 11 czerwca 2018r., do 25 czerwca 2018r. można było 

składać oferty. Do Urzędu wpłynęły dwie oferty, przetarg nie jest rozstrzygnięty.  

Więcej pytań nie było.  

Na tym protokół zakończono 

Protokołowała: Joanna Polaszyk         

Przewodniczący posiedzenia  

                                                                                                                            Konrad Szafranek    



  

 


