
Protokół Nr 36/2018 

ze wspólnego posiedzenia radnych  Gminy Piaski odbytego w dniu 

 12 września 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 

 

Przewodniczący posiedzenia Radny Konrad Szafranek powitał wszystkich obecnych, Poinformował, że obrady 

odbędą się zgodnie z programem sesji Rady Gminy Piaski. Poprosił Skarbnika Gminy o omówienie projektu 

uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok.  

Skarbnik Gminy szczegółowo przedstawiła projekt uchwały, odpowiadała na pytania radnych.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

- projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania omówił szczegółowo Sekretarz Gminy 

Piaski, odpowiadał na pytania radnych.  

Uwag do projektu uchwały nie wniesiono.  

 

Wolne głosy i wnioski. 

 

Sekretarz Gminy, Pan Andrzej Koniczny omówił sprawy dowozu dzieci do szkół. Poinformował, że Gmina Piaski 

na dzień 11 września 2018 roku zarejestrowała 3 wnioski o zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego     

do szkoły. Dowozy odbywają się do szkoły w Bodzewie oraz w Lesznie. Podał również liczbę dzieci dowożonych 

do szkół na terenie Gminy Piaski. Do SP w Szelejewie dowożonych jest 75 dzieci z czego 6 dzieci jest uprawniona. 

Do SP w Bodzewie dowożonych jest 71 dzieci, uprawnionych do dowozu jest 4 dzieci. Do SP w Piaskach 

dowożonych jest 228 dzieci, w tym 159 uprawnionych. Z wykazu wynika, że Gmina Piaski dowozi do SP                          

na terenie Gminy Piaski 374 dzieci w tym 169 dzieci uprawnionych.  

 

Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o terminie składania oświadczeń majątkowych radnych. 

 

Radny Dariusz Naskręt zapytał kiedy zostaną przesunięte lampy przy parkingu na ul. Leśnej. 

Radny Konrad Szafranek dodał, że również słup przy skrzyżowaniu dróg ul. Leśnej i Drzęczewskiej miał być 

przesunięty.  

Wójt odpowiedział, że sprawą zajmuje się powiat. 

Radny Dariusz Naskręt zapytał, czy  należy wystosować pismo do powiatu. 

Wójt - tak.       

Więcej pytań nie było.  

Na tym protokół zakończono 

Protokołowała: Joanna Polaszyk         

                                                                                                  

                                                                                                      Przewodniczący posiedzenia  

                                                                                                                            Konrad Szafranek    

 

 


