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Protokół nr XXXVI/2018 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

25 kwietnia 2018 r. 

w sali świetlicy Wiejskiej w Gizałkach 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100 % składu osobowego 

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

wzięli sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu oraz kierownicy gminnych 

jednostek organizacyjnych, zaproszeni goście - lista obecności 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 (15 radnych) oraz przedstawił porządek obrad. 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXVI 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) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację 

programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018 r.;  

 

2) trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu 

jej rozliczania; 

 

3) zmian planu budżetu na rok 2018;     

 

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

2028. 

 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

8. Interpelacje i zapytania radnych. 
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9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. 

 

PUNKT – 3– PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD POPRZEDNIEJ SESJI 

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

sesji. Radni nie wnieśli uwag. Jednogłośnie, tj. 15 głosami „za” przyjęli protokół XXXV 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 Bachorski poprosił o udzielenie informacji ze spotkania z projektantem, 

który zajmuje się projektowaniem drogi gminnej w m. Wierzchy. 

Wójt odpowiedział, że na spotkaniu analizowali stan prawny gruntów oraz szerokość pasa 

drogi. Spotkanie to obyło się w asyście geodety, który zajmuje się wykonaniem map do celów 

projektowych. W tym tygodniu mapy zostaną wykonane i przekazane do wydziału geodezji w 

Starostwie celem zatwierdzenia. Dodał też, że droga ta może zostać wykonana pod warunkiem 

wykupienia przyległych gruntów, ponieważ obecnie pas drogi jest na tyle wąski, że ta droga się 

nie mieści. Dlatego należy wykonać rozgraniczenie oraz wykup gruntów po to, żeby pas jezdni 

miał szerokość przynajmniej 3,5 m. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał czy wywłaszczanie gruntów pod drogę będzie odbywało 

się na zasadzie tak zwanej specustawy.  

Wójt odpowiedział, że tutaj nie można zastosować tej zasady, ponieważ droga wówczas 

musiałaby mieć szerokość pasa jezdni 5,5 m. Planuje się budowę drogi o szerokości 3,5 m na 

zasadzie, że najpierw nastąpi rozgraniczenie, następnie wykup, projekt budowlany                                      

i pozwolenie na budowę.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy to zadanie będzie wykonane w tym roku ? 

Wójt odpowiedział, że będą się starać wykonać.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał czy będzie pozyskane dofinansowanie na ten cel, czy 

zadanie będzie zrealizowane ze środków budżetu gminy? 
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Wójt odpowiedział, że obecnie planuje się że wykonanie nastąpi ze środków budżetu. 

Radny Zbigniew Swędrowski zapytał czy na spotkaniu w dniu 04 kwietnia br.                                             

z przedstawicielem WZDW w Koninie w sprawie budowy ścieżki rowerowej Gizałki-Tomice 

zapadły konkretne ustalenia ? 

Wójt  odpowiedział, że ustalenia dotyczyły miejsca rozpoczęcia budowy ścieżki, Radni 

zdecydowali, że budowa rozpocznie się od strony Gizałek, taka też propozycja została złożona 

na piśmie do WZDW. Dodał, że z początkiem maja będzie się kontaktował z Dyrektorem ZDW, 

wówczas podejmą decyzję co do wykonawstwa i zakresu realizacji tego zadania. Wniosek 

został złożony na budowę od ronda w Gizałkach do miejsca gdzie drogę wojewódzką przecina 

drugi rów melioracyjny. Wartość tej inwestycji z kosztorysu inwestorskiego to kwota -1.200 

tys. zł, dofinansowanie z budżetu gminy -600 tys. zł. Ostateczny koszt okaże się po przetargu.  

Radny Zbigniew Swędrowski zapytał czy na założone 600 m ścieżki jest już plan oraz czy  

w tym roku będzie budowa? 

Wójt odpowiedział, że taki jest plan, Samorząd województwa, ma na ten cel zabezpieczone 

środki. 

Radny Zbigniew Bachorski  zauważył – od Tomic ścieżki rowerowej nie będzie, tylko od 

Gizałek.  

Wójt odpowiedział, że na pewno jeszcze będą rozmawiać, ale na tą chwilę nie ma takiej 

wiedzy. 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał o 9 kwietnia br. udział w szkoleniu zorganizowanym przez  

UW w Poznaniu w sprawie dotacji do budowy dróg lokalnych. Jakie są perspektywy dotacji 

dla gminy? 

Wójt odpowiedział, że jest to program rządowy, który został uruchomiony w kwietniu br.  

Nasza gmina złożyła wniosek na II etap budowy drogi z Szymanowic na Tomice. Ogólna pula 

województwa wynosi 40 mln, czekają na rozstrzygnięcie. 

Następnie Wójt poinformował, że do sprawozdania jakie przedłożył na piśmie chciałby dodać, 

że zostały zrealizowane trzy siłownie zewnętrzne przy szkołach w Białobłotach, Wierzchach              

oraz Tomicach. Wartość tych zadań to ponad 35.500 zł, z czego 22.630 tys. zł gmina pozyskała 

w formie dotacji.  

W ub. tygodniu gmina podpisała umowę na budowę drogi Wierzchy - Kolonia Ostrowska- 

Świerczyna. Wartość tej inwestycji to kwota 611.677,58 zł. Przetarg wygrały dwie firmy. Asfalt 

będzie wykonywała firma Marzyński z Jarocina, natomiast część drogi z tłucznia granitowego, 

która będzie przebiegała w lesie wykona firma z Konina. Ponadto rozpoczęto prace budowlane 

na przebudowie drogi Szymanowice - Tomice. Wykonanie tego zadania planuje się na koniec 

sierpnia br. Wartość inwestycji to kwota 1.387.580 tys. zł, z czego 653 tys. zł pozyskano w 

formie dotacji z budżetu państwa. Ponadto został rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi 

Toporów - Kolonia Obory. W ubiegłym tygodniu wykonano fragment chodnika w Toporowie. 

W tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na budowę 110 przydomowych oczyszczalni 

ścieków. Termin realizacji inwestycji - 20 listopad br. 

Radny Henryk Osman zapytał kiedy ruszają zadania zaplanowane ze środków Funduszu 

Sołeckiego. 
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Wójt wyjaśnił że, jeżeli chodzi o drogi, to nie wcześniej jak koniec maja początek czerwca.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała Nr XXXVI/197/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest 

w 2018 r.  

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Wójt poinformował, że wcześniej program obejmował demontaż i unieszkodliwienie obecnie 

tylko unieszkodliwianie azbestu. W naszej gminie zostało obecnie złożone 25 wniosków. 

Dofinansowanie  WFOSiGW wynosi 50 %, pozostałe 50% po połowie pokrywa gmina oraz 

powiat.  

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXXVI/197/2018  w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest w 2018 r. podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik 

nr 6 do protokołu.   

 

Uchwała Nr XXXVI/198/2018  w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej 

spółkom wodnym i sposobu jej rozliczania. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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

głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXXVI/198/2018  w 

sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym i sposobu jej 

rozliczania podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXXVI/199/2018  w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018.  

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Wójt złożył autopoprawkę do uchwały. Poinformował, że Szkoła Podstawowa  w Gizałkach 

pozyskała środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej na współpracę zagraniczną młodzieży. Jest to 

kwota 4.580 zł. Wydatki te muszą zostać zrealizowane w dniach pomiędzy 21-24 maja br. do 

tego czasu nie przewiduję się sesji Rady Gminy dlatego środki należy wprowadzić do budżetu, 

po to żeby szkoła mogła z nich skorzystać. Dodał też, że dotacja ta jest przyznana na przyjęcie 

delegacji młodzieży i nauczycieli z gminy Wallwitz, z którą szkoła od wielu lat współpracuje. 

Tym samym paragraf 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie „zmienia się dochody budżetu o kwotę , 

(zamiast 9.700) 14.280 zł, z kwoty 21.990.411 zł do kwoty 22.004.691 zł. 

Natomiast w paragrafie 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetu o kwotę 360.280 zł z kwoty 

28.548.961 zł do kwoty 28.909.241 zł. 

 

Głosowanie autopoprawki – autopoprawkę przyjęto jednogłośnie. 

Następnie Wójt poinformował, że zmiana uchwały będzie dotyczyła kilku kwestii 

najważniejsze to:  
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- zwiększenie środków na realizację budowy ścieżki rowerowej Gizałki- Tomice. Odcinek 

ścieżki o którym wspominał według kosztorysu inwestorskiego jest wyceniony na kwotę -         

1.206 tys. zł. W budżecie powinniśmy zabezpieczyć kwotę - 603 tys. zł, wobec czego 

zwiększamy środki na ten cel o kwotę 273 tys. zł. 

- zwiększamy środki na budowę drogi w m. Tomice zaplanowanej z Funduszu Sołeckiego, 

według kosztorysu inwestorskiego brakuje 11 tys. zł.  

- zwiększamy wartość zadania  „przebudowa drogi gminnej Szymanowice –Tomice” o  7 tys. 

zł na zaktualizowanie projektu i kosztorysu inwestorskiego na potrzeby wniosku o dotację                      

w 2018 r.  

- zwiększamy środki o 55 tys. zł na budowę sali sportowej w m. Gizałki. Gmina otrzymała 

dotację z WRPO w wysokości ponad 1 mln zł, kwota ta pozwala na rozpoczęcie procesu 

inwestycyjnego. W uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego jest zapis, że środki będą 

zwiększane w ramach tych środków, które będą się zwalniały po rozliczeniu projektów, które 

otrzymały wcześniej dofinansowanie. Takie środki wpłyną nie wcześniej jak pod koniec tego 

lub początek przyszłego roku. Po wprowadzeniu tej kwoty do budżetu będzie można rozpocząć 

przetarg i proces inwestycyjny. Dalej poinformował, że gmina wystąpiła do Samorządu 

Województwa wielkopolskiego o termin zakończenia inwestycji na koniec czerwca 2020 roku. 

Natomiast roboty budowlane zaplanowano zakończyć do końca roku 2019. Inwestycja jest 

duża, należy w najbliższym czasie ogłosić przetarg i ustalić ostateczną wartość zadania. 

Zwiększamy środki o 55  tys. zł, po to żeby zamknąć w tym roku etap, który będzie polegał na 

uporządkowaniu terenu, przebudowie infrastruktury podziemnej, rozbiórce budynku, który 

znajduje się na terenie szkoły. Planuje się, że w tym roku zostaną wykonane fundamenty plus 

część muru. Natomiast pozostałe prace są zaplanowane na rok 2019. Dodał też, że należało 

zmienić harmonogram rzeczowo-finansowy tego zdania nie tylko w kontekście czasowym ale 

również zakresowo. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał - 4 mln otrzymamy na pewno, w tym roku 1 mln zł? 

 

Wójt odpowiedział, że ubiegamy się o kwotę 4 mln zł. Obecnie, co też można sprawdzić na 

stronie internetowej samorządu województwa jest zapis, że otrzymamy 1 mln zł. 

 

Radny Zbigniew Bachorski stwierdził, że ta inwestycja spowoduje zablokowanie innych 

inwestycji. 

 

Wójt  odpowiedział, że na pewno tak.  

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy jest szansa zakończenia ścieżki? 

 

Wójt odpowiedział, że nie wie jak obecnie rozwiążą się inne problemy chociażby sprawa 

podatku od fermy wiatrowej, obecnie nie jest wiadomo czy ten podatek wpłynie. Jest wyrok 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ale jest też skarga do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego. Dopiero po tym rozstrzygnięciu będziemy mieli pewność, czy te pieniądze 

są. Zwrócił uwagę, że obecnie tak należy układać budżet żeby nie przekroczyć maksymalnego 

progu zadłużenia gminy.  
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Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXXVI/199/2018  w sprawie zmian planu 

budżetu na rok 2018 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XXXVI/200/2018  w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2018-2028. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Wójt zgłosił  autopoprawkę, która jak  poinformował jest adekwatna do uchwały w sprawie 

zmian planu budżetu. W załączniku nr 1 zwiększą się dochody ogółem o kwotę pozyskanej 

dotacji czyli o kwotę - 4580 zł. Jest to rubryka 1, dochody roku 2018 zwiększają się z  22.111 

zł do kwoty - 22 4691 zł  

Głosowanie autopoprawki – autopoprawkę przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było15 radnych. Uchwała Nr XXXVI/200/2018  w sprawie zmian do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028 podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

PUNKT – 7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

Wójt poinformował, że wpłynęła jedna interpelacja od pana Piotra Lisa Przewodniczącego 

Rady Gminy w sprawie budowy chodnika (60 m) przy drodze wojewódzkiej nr 442                                

w miejscowości Obory. 

W tej sprawie zwrócili się do ZDW, odpowiedź zostanie przedłożona. 

 

PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Zbigniew Bachorski – zapytał, czy będą jeszcze ustawiane tablice informacyjne do 

posesji. 

Wójt - odpowiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba, zgodnie z regułami, które wcześniej 

ustalali. Prosił o zgłoszenie sprawy wraz z dokładnym określeniem lokalizacji do Referatu 

Inwestycji.   

Radna Katarzyna Lochdańska  – złożyła interpelację o usunięcie suchych drzew przy drodze 

wojewódzkiej nr 442 z Wronowa w kierunku Gizałek. 

Wójt odpowiedział, że w tej sprawie występowali już kilkakrotnie do ZDW w odpowiedzi 

WZDW informował, że na tą okoliczność zostały podpisane umowy. Uważa, że sprawa jest 

pilna, będą monitować.   

Przewodniczący Rady zgłosił, że na rozjeździe dróg Ruda Wieczyńska - Wronów pobocze 

oraz część lasu jest zaśmiecona. Gdyby udało się pozyskać osobę do prac w gminie, to prosi 

mieć na uwadze uporządkowanie tego terenu. 

Wójt odpowiedział, że obowiązek utrzymania porządku i usuwanie śmieci należy do 

właściciela posesji, natomiast w pasie drogi do zarządcy drogi. 
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Radny Zbigniew Swędrowski zapytał, czy były rozmowy z Dyrektor ZDP w Pleszewie                         

w sprawie udrożnienia (15 m) wody opadowej przy krzyżówce w Gizałkach. 

Wójt odpowiedział, że były rozmowy, była korespondencja. Dyrektor zapewniła, że zajmą się 

tą sprawą.  

Radny Tadeusz Kostuj zgłosił sprawę o usunięcie poboczy na ul. Ogrodowej                                                  

w Szymanowicach. Droga  jest zdewastowana przez pojazdy jadące na budowę do wiatraków.  

Wójt – odpowiedział, że jest wydane zlecenie. Uszkodziła się maszyna do ścinania poboczy, 

po jej naprawieniu prace zostaną wykonane. 

Radny Tadeusz Kostuj poruszył sprawę utwardzenia pobocza drogi powiatowej                                       

w Szymanowicach.   

Wójt – odpowiedział, że temat jest zgłoszony do ZDP w Pleszewie. 

 

PUNKT – 9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki zgłosił następujące wnioski: 

- na ul. Wodnej i Placu 3-Maja naprawić nawierzchnie drogowe, 

- na ul. Słonecznej rozważyć założenie progów zwalniających,  

- przy siłowni zewnętrznej zamontować kosz na śmieci,  

- przy ul. Kolejowej przyciąć płożące rośliny, 

- wnosi o dokończenie odcinka drogi ul. Polna. Może to być wykonane na zasadzie uzupełnienia 

dwoma przyczepami gruzu i wyrównania. 

Wójt odpowiedział, że utwardzenie odcinka ul. Polnej zapewne da się wykonać.   

Ponadto wyjaśnił, że progi zwalniające montuje się na drogach wewnętrznych, a ul. Słoneczna 

nie jest drogą osiedlową.  

Przewodniczący Rady zaprosił do udziału  w  majowym festynie pn.:„Święto Prosny.”    

Pan Piotr Kopczyński w imieniu mieszkańców Rudy Wieczyńskiej zwrócił się z pytaniem, 

jak daleko jest postepowanie w sprawie budowy elektrowni wodnej na rzece Prosna? 

Wójt odpowiedział, że inwestor został wezwany do uzupełnienia dokumentacji, co zapewne 

jeszcze potrwa.  

 

PUNKT – 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVI Sesji 

Rady Gminy Gizałki o godzinie 17.30  

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak        Piotr Lis 


