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Protokół nr XLI/2018 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, 

która odbyła się 9 listopada 2018 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 14 radnych, co stanowi 93.33 % składu 

osobowego Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w Sesji 

udział wzięli sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu, oraz zaproszeni 

goście, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych - lista stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16:00, 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. Następnie stwierdził quorum Sesji                         

(14 radnych). 

 

Radna nieobecna – Milena Bartnik 

 

PORZĄDEK OBRAD XLI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1. Otwarcie. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

1) zmian planu budżetu na rok 2018; 

2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-

2028; 

3) zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia                     

21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2018; 

4) uchwalenia Statutu Gminy Gizałki. 

 

7. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 

2018 r. 

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za miniony rok szkolny 

2017/2018. 

9. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wolne głosy i wnioski. 

13. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady  zapytał czy są pytania, uwagi do porządku. 

 

Wójt zaproponował rozszerzenie porządku obrad poprzez wprowadzenie uchwały                           

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami 
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pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2019 w brzmieniu w jakim przedstawiono radnym na posiedzeniu komisji łączonych. 

Wyjaśnił, że podjęcie uchwały jest koniecznie ze względu na ustawowy termin podjęcia 

uchwały do końca listopada, a nie znamy terminu kiedy odbędzie się kolejna sesja nowo 

wybranej Rady. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad 

uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 

rok 2019  
 

Radni jednogłośnie przyjęli do porządku obrad ww. uchwałę.  

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji. Radni nie wnieśli uwag. Jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, przyjęli protokół                              

z poprzedniej sesji. 

 

PUNKT – 4 – INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH 

PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji. Z uwagi 

na to, że nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego 

punktu obrad. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PUNKT – 5 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionego sprawozdania. 

 

Radny Zbigniew Swędrowski – poprosił o udzielenie informacji z pobytu Wójta na 

konferencji w sprawie ochrony powietrza.  

 

Wójt – odpowiedział, że konferencja została zorganizowana przez samorząd województwa 

wielkopolskiego w związku z wojewódzkim programem ochrony powietrza. Poruszane były 

tematy związane z działaniami jakie są planowane w najbliższym czasie  w celu poprawy 

jakości powietrza na terenie województwa wielkopolskiego. Władze samorządu 

wielkopolskiego zachęcały władze gminne do wprowadzenia różnych działań, które 

spowodują, że właściciele posesji, będą chętnie montowali ekologiczne źródła energii. 

Mówili również o możliwościach wsparcia finansowego przez gminy. Takie wsparcie jest 

udzielane na tą chwilę w Pleszewie, przymierza się również gmina Dobrzyca i Gołuchów. 

Uważa, że nasz samorząd w bliższym lub dalszym czasie powinien też tą tematyką się zająć. 

Jakie to będzie wsparcie i do kogo adresowane, będzie zależało od konkretnego programu    

i woli rady, ponieważ na wszystko trzeba zabezpieczyć środki finansowe. W tej chwili nasz 

samorząd zajmuje się regulowaniem gospodarki wodno-ściekowej. W chwili obecnej 

większość środków z zakresu ochrony środowiska jest angażowane w montaż oczyszczalni 

ścieków. Myśli, że po zakończenie tego projektu można podjąć tematy związane m. innymi 

z ochroną powietrza. Jest to kwestia rady następnej kadencji.  

 

Radny Tadeusz Kostuj – dodał, że odbyło się w tym terminie spotkanie w Tomicach, 

podczas którego rozdawano ulotki nt. pieców 5 generacji. Informacje są dostępne na stronie 
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WFOŚiGW.  

 

Wójt poinformował, że przedstawi ważniejsze realizowane inwestycje.  

17 października została podpisana umowa na modernizację hydroforni i stacji uzdatniania 

wody w Gizałkach. Na ten cel zostało pozyskane dofinansowanie z PROW w wysokości 

63% dotacji. Wartość tego zadania wynosi 316.090 zł, z czego 63% to dotacja, pozostałe 

środki będą z budżetu gminy. W ramach tego zadania zaplanowano wybudowanie 

dodatkowego zbiornika retencyjnego przy stacji uzdatniania wody w Gizałkach. Obecnie są 

dwa, kolejny zostanie wybudowany o takiej samej pojemności tj. 100.000 m3 są już 

fundamenty. W ramach modernizacji wymieniona zostanie cała armatura pomp i część stacji 

uzdatniania wody. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

 

Uchwała Nr XLI/221/2018 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o pytania. 

 

Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XLI/221/2018                 

w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018 podjęta została jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XLI/222/2018 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2018-2028. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XLI/222/2018 w 

sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028 

podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XLI/223/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/182/2017 Rady 

Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2018; 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o pytania 

 Z uwagi na brak pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XLI/223/2018 w sprawie zmiany uchwały 

Nr XXXIII/182/2017 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2018 

podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XLI/224/2018 w sprawie Statutu Gminy Gizałki. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, dodał, że na posiedzeniu komisji był 

omawiany, poprosił o pytania. 

 

Radny Krzysztof  Walendowski poprosił o wyjaśnienie dlaczego w paragrafie 73  Statutu 
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jest zapis, że Komisja Rewizyjna składa się  z 5 osób poprzednio skład liczył 6 osób. 

 

Wójt odpowiedział, że Komisja Rewizyjna powinna mieć skład nieparzysty, żeby                             

w przypadku głosowań łatwiej było ustalić werdykt komisji. Ponadto należy wziąć pod 

uwagę, że mamy dodatkową komisję, która musi być obligatoryjnie powołana i tutaj musi 

by zabezpieczona odpowiednia liczba radnych. Gdyby w komisjach było po 8-9 radnych, to 

niektórzy radni musieliby być w 4 komisjach. Zapis ustawy samorządowej jest 

jednoznaczny. W skład komisji Rewizyjnej musi wchodzić przedstawiciel każdego                           

z klubów radnych. Dodał też, że wiążę się to też z kosztami,  radnemu za każde posiedzenie 

przysługuje dieta. 

 

Radny Krzysztof Walendowski – stwierdził, że statut powinna przyjmować nowa rada. Po 

czym zwrócił się z pytaniem dlaczego nie ma zapisu, że Przewodniczący będzie składał 

informację międzysesyjną, Przewodniczący reprezentuje Radę i uważa, że taki punkt 

powinien być. 

  

Radny Zbigniew Bachorski zaproponował, żeby przegłosowano wniosek w sprawie 

składania informacji międzysesyjnej przez Przewodniczącego Rady.  

  

Przewodniczący Rady – poprosił o przegłosowanie wniosku za przyjęciem do statutu                     

w paragrafie 35 nowego punktu: Składanie informacji międzysesyjnej przez 

Przewodniczącego Rady.  

 

Wniosek nie uzyskał wymaganej większości w głosowaniu. 

 

Radny Krzysztof Walendowski zwrócił uwagę, że w ustawie samorządowej jest zapis, że 

zapisy uchwały mogą być zmienione dopiero na następnej sesji. 

 

Radny Tadeusz Kostuj – zauważył, że w nowej kadencji można wystąpić z nowym 

wnioskiem o zmianę, a teraz nie ma co przedłużać. 

 

Przewodniczący  poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały. Podczas głosowania na 

sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XLI/224/2018 w sprawie przyjęcia 

Statutu Gminy Gizałki  została przyjęta: 9 głosów - za,  4 - przeciw, 1- się wstrzymał. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Radny Krzysztof Walendowski – stwierdził, że nie powinna być poddana pod głosowanie 

uchwała, jeżeli nie został rozstrzygnięty paragraf uchwały. 

 

Przewodniczący Rady – zauważył, że radny mógł tutaj wstrzymać się od głosowania. 

 

Uchwała Nr XLI/225/2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2019. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę oraz uzasadnienie. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały. Podczas głosowania 

na sali obrad obecnych było 14 radnych Uchwała Nr XLI/225/2018 w sprawie uchwalenia 

programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 podjęta 

została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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PUNKT – 7 – PRZYJĘCIE INFORMACJI  O PRZEBIEGU WYKONANIA  

BUDŻETU GMINY GIZAŁKI  ZA I PÓŁROCZE 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań. Radni nie mieli pytań. 

 

Głosowanie – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze     

2018 r. została przyjęta 14 głosami ”za”. Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

PUNKT – 8 – INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

ZA MINIONY ROK SZKOLNY 2017/2018 
 

Przewodniczący Rady poinformował, że na Komisji łączonej informację szeroko 

omawiano. Zapytał czy radni chcą dodatkowych wyjaśnień. Radni nie mieli pytań.   

 

PUNKT – 9 – INFORMACJA NT. ANALIZY OŚWIADCZEŃ MAJATKOWYCH. 

 

Przewodniczący Rady przedstawił informację nt. analizy oświadczeń majątkowych. 

 

PUNKT – 10 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

Wójt poinformował, że wpłynęła interpelacja od Przewodniczącego Rady Piotra Lisa                     

w sprawie usunięcia skarpy pobocza w m. Ruda Wieczyńska. Odpowiedź została udzielona 

na piśmie, zlecenie zostało przekazane do Zakładu Komunalnego. 

 

Radna Teresa Majdecka złożyła interpelację w sprawie zamontowania dwóch punktów 

oświetleniowych, jeden przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką (przy restauracji). Drugi 

przy drodze gminnej między posesjami nr 9 i 10. Będą  to analizowali z Firmą Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe, ponieważ oświetlenie należy do Spółki. Wykonanie uzależnione będzie 

od wyszacowanych kosztów przez spółkę oraz wybrania przez Radę Gminy priorytetów                   

z zadań, które oczekują na realizację.  

 

PUNKT – 11 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radny Zenon Tomaszewski zapytał kiedy wójt poda do gazety prawdziwe informacje,                   

nt. że radny się ubiegał o drogę za 3 mln zł. Pytał skąd wójt wziął te 3 mln zł, a na zebraniu 

w Kolonii Obory była nawet mowa, że 4 mln. zł. Dodał, że mieszkańcy nie chcą całkowicie 

nowej drogi, natomiast domagają się położenia dywaniku asfaltowego. Radny poinformował, 

że na dzień dzisiejszy koszt położenia 1 km dywanika asfaltowego o szer. 5 m, grubości                  

6 cm, to kwota - 400 tys. zł. W zakres tych prac wchodzi sfrezowanie asfaltu, oprysk masą 

bitumiczną, położenie dywanika. 

 

Wójt  - odpowiedział, że przedstawiona kalkulacja, została wykonana w oparciu o ceny 

obowiązujące, które zostały ustalone w oparciu o ostatnie postępowania przetargowe dróg,     

które realizowała gmina. Został zrobiony ślepy kosztorys, sprawdzili wartość i taka kwota 

wyszła. Natomiast radny ma swoje ceny, ma prawo takie mieć. Poprosił, żeby radny 

sprawdził ostatni przetarg w sąsiedniej gminie Grodziec, jaki był koszt wykonania 300 m 

drogi. 

 

Radny Zenon Tomaszewski  stwierdził, że dziwi się, że tym tematem nie zainteresowali się 

przewodniczący komisji rewizyjnej i budżetu, po to żeby to wyjaśnić.    
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Radny Zbigniew Swędrowski zapytał czy w tym roku będą zakończone prace na placu                

3-Maja w Gizałkach. 

 

Wójt – odpowiedział, że umowa z wykonawcą była podpisana na wykonanie prac do końca 

października. Prawdopodobnie nie będzie to realizowane. Środki na ten cel nie zostały 

wydane, jesteśmy stratni na czasie.    

 

Radny Zbigniew Swędrowski zapytał, czy umowa była zawarta z karą w razie nie 

dotrzymania terminu i czy będzie wyegzekwowana? 

 

Wójt odpowiedział, że oczywiście. 

 

Radny Zenon Tomaszewski powiedział, że odnośnie drogi w Świerczynie wójt mówił, że 

radny domaga się zjazdów na działki do swojej rodziny. Chciałby, żeby wójt jemu 

udowodnił jakiekolwiek pokrewieństwo, a on wówczas, mówi tu przy świadkach, 

przeznaczy10 tys. zł dla dzieci, do szkół na terenie gminy. A jak tego wójt nie udowodni to 

sądzi, że wójt ma taki honor i przeznaczy 20 tys. zł 

 

PUNKT – 12 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

 

Radny Mieczysław Sawicki poprosił o wyjaśnienie czy w czasie kampanii wyborczej 

sołtys Czołnochowa  przeznaczył 10 tys. zł na gminę, ponieważ tak opowiadał mieszkańcom. 

Grupa mieszkańców chciałaby wiedzieć, na co te pieniądze zostały przeznaczone.  

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie ma takiej informacji. 

 

Radny Zenon Tomaszewski – w imieniu mieszkańców złożył podziękowania radnym za 

wykonane inwestycje. 

 

Renata Dopierała Sołtys Sołectwa Świerczyna – w imieniu mieszkańców złożyła 

podziękowania wójtowi za wykonane inwestycje. 

 

Radny Zbigniew Swędrowski – złożył podziękowania za czteroletnią współpracę. Życzył 

nowej radzie dobrych decyzji, owocnych obrad. 

 

Radna Violetta Drobniewska zapytała  na jakim etapie jest droga w Wierzchach. 

 

Wójt – odpowiedział, że są robione uzgodnienia robót budowlanych. 

 

Radny Tadeusz Kostuj – zaproponował, żeby w ramach bezpieczeństwa wykonywania 

prac na wysepce ronda w Gizałkach posadzono iglaki zamiast kwiatów. Prosił o zgłoszenie 

do Starostwa o dokończenie odcinka chodnika w Szymanowicach. 

 

Andrzej Kaczmarek Sołtys Sołectwa Czołnochów odniósł się do wypowiedzi                              

M. Sawickiego stwierdzając, że ten mówi nieprawdę. 

 

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki  podziękował za 4 letnią współpracę. 

Zapytał, czy niewykorzystane środki z tego roku na prace przy figurze w Gizałkach przejdą 

na rok przyszły.  

 

Wójt odpowiedział, że oczywiście.  
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Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki  zaproponował, żeby w Gizałkach na drodze 

przy „Dino” ustawić tablicę np. zakaz handlu, ponieważ osoby tam handlujące utrudniają 

ruch. Ponowił prośbę o oczyszczenie rowu na ul. Strażackiej.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wraz z wójtem mają do przekazania od 

Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy flagi do Sołtysów, na poszczególne sołectwa. 

Nastąpiło przekazanie flag sołtysom.   

 

Wiceprzewodniczący Tadeusz Kostuj odczytał załączone pismo Prezydenta Andrzeja 

Dudy. 

 

Przewodniczący Rady zaprosił na uroczystości Gminne zaplanowane z okazji 100-lecia 

Odzyskania Niepodległości przez Polskę. 

 

PUNKT - 13 - ZAMKNIĘCIE OBRAD 

  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia obrad XLI 

Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 16.55 

 

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady 

 

 Teresa Andrzejak             Piotr Lis 

 


