
Protokół nr XXXII/2017 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

28 listopada 2017 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100,00 % 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 (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXII 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 2017; 

  

  2)   zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata  

        2017 – 2026; 

7.   Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny 

      2016/2017. 

8.   Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9.   Interpelacje i zapytania radnych. 

10.  Wolne głosy i wnioski. 



11.  Zamknięcie obrad. 

 

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. 15 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 przedstawionej informacji.  

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał jakie ustalenia zapadły w sprawie remontu dróg 

gminnych na spotkaniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Grodziec.  

Wójt odpowiedział, że spotkanie dotyczyło możliwości współdziałania z Nadleśnictwem przy 

wykonywaniu remontów dróg gminnych. Chodziło w szczególności o remont drogi w m. 

Studzianka. Droga ta w znacznej części znajduje się na gruntach nie stanowiących własności 

gminy. Należało ustalić czy droga ta prowadzi przez grunty Skarbu Państwa, którymi 

zarządza Nadleśnictwo. Okazało się, że są to grunty prywatne i w związku z tym nie bardzo 

można tam cokolwiek zrobić. Gdyby to były grunty Nadleśnictwa wówczas jest duże 

prawdopodobieństwo, że można by przeprowadzić remont gruntowny tej drogi z 

wykorzystaniem środków jakimi dysponuje Nadleśnictwo.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała Nr XXXII/175/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poinformował, że projekt był szeroko 

omawiany na posiedzeniu Komisji łączonej, poprosił o pytania.  

 

Radny Tadeusz Kostuj zaproponował, żeby omówić uchwałę również dla pozostałego 

audytorium. 

Wójt wyjaśnił, że  zmiany budżetu dotyczą wprowadzenia dotacji, którą gmina otrzymała                 

z budżetu państwa na urządzenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w placówkach 

oświatowych znajdujących się na terenie gminy Gizałki. Jest to kwota 23.800 zł.  Środki te 

należy zagospodarować do końca br. Dyrektorzy placówek muszą zamówić odpowiedni 

sprzęt.  W każdej z placówek poza przedszkolem taki gabinet zostanie urządzony. 



Zwiększono środki na przebudowę dróg gminnych. W m. Ruda Wieczyńska należało 

przebudować rów melioracyjny, który przebiega wzdłuż drogi gminnej. Podobna sytuacja jest 

na ul. Polnej w Gizałkach, ponadto na tej ulicy należało wzmocnić podbudowę drogi -

kruszywo wymieszane z gruzem ceglanym, które miało być w podbudowie zostanie 

wykorzystane na uzupełnienie pobocza. 

Kolejna zmiana dotyczy prac geodezyjnych, które były przewidziane w związku                               

z projektowaniem dróg. Prace te prawdopodobnie nie będą zakończone w tym roku ich 

realizacja nastąpi w kolejnym roku, dlatego w tej chwili kwotę zmniejszono, niemniej jednak 

prace zostaną wykonane. 

Zmniejszono również środki na wynagrodzenia i zakup energii elektrycznej w placówkach 

oświatowych. 

Zwiększono środki na wydawanie Kart Dużej Rodziny. Do tej pory na terenie Gminy wydano 

68 takich kart.  

Zmniejszono środki zabezpieczone na świadczenie wychowawcze z tyt. urodzenia dziecka o 5 

tys. zł, wiąże się to z mniejszą liczbą urodzeń. W tym roku do 28 listopada urodziło się 46 

dzieci. Dobrym wskaźnikiem jest, że zmarły 34 osoby, co jest relatywnie około 30 % mniej 

niż innymi laty.  

Wprowadzono wolne środki, które były wygospodarowane w roku 2016 na kwotę - 75.171 zł.  

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

obrad obecnych było 15 radnych Uchwała Nr XXXII/175/2017 w sprawie zmian planu 

budżetu na rok 2017 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała Nr XXXII/176/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poinformował, że 

projekt uchwały był szeroko omawiany na posiedzeniu Komisji łączonej, poprosił o pytania.  

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

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych Uchwała Nr XXXII/176/2017 

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 

2026 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

PUNKT - 7 – INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

ZA MINIONY ROK SZKOLNY 2016/2017 

Przewodniczący Rady poinformował, że na Komisji łączonej informację szeroko omawiano. 

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

 

PUNKT – 8 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

 

Wójt poinformował, że w dniu 13 XI wpłynęła  interpelacja od radnego Jacka 

Janiszewskiego, który zgłosił sprawę oczyszczania Kanału Młynikowskiego, (prace 

konserwacyjne). Kanał Młynikowski jest zarządzany przez WZMiUW i na odcinku, który nie 



znajduje się na terenie gminy Gizałki wymaga pilnych prac konserwacyjnych. Najtrudniejsza 

sytuacja jest na odcinku poza terenem naszej gminy i powiatu w kierunku do rzeki Prosny ten 

odpływ jest bardzo utrudniony i radny wnioskował, żeby wystąpić do Zarządcy tego kanału o 

wykonanie pilnych prac konserwacyjnych. Udało się spotkać z Dyrektorem i pracownikiem 

WZMiUW i uzyskać z rezerwy budżetowej Marszałka Województwa środki. Na obecną 

chwilę wykonano odmulenia prawie 9 km cieków podstawowych. Na Kanale 

Czarnobrodzkim - 2800 m, na Kanale Oborskim ponad 3 km. W tej chwili wykonywane są 

prace na Kanale Młynikowskim - 3 km. Dodał, że nasze prośby zostały w dużej mierze 

zrealizowane. Duże podziękowania dla Samorządu Województwa. Potrzeby w zakresie 

konserwacji tych cieków są ogromne, ale ma nadzieję, że obecnie woda będzie lepiej 

schodziła i rolnicy będą mogli wjechać na grunty rolne. Od 2018 powstaje  PG Wody Polskie, 

ulega likwidacji ZMiUW, powstaje nowa instytucja, która będzie się organizowała. 

Teoretycznie może się zdarzyć, że te prace konserwacyjne będą wykonywane późno lub w 

ogóle nie zostaną podjęte. Dlatego dobrze że te ostatnie działania ZMiUW udało się 

skutecznie wykorzystać i te Kanały przekonserwować. 

PUNKT – 9 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Zbigniew Bachorski zgłosił interpelację  w sprawie  naprawienia nawierzchni drogi 

na Młyniku oraz na ul. Ogrodowej w Tomicach.  

Wójt odpowiedział, że nawierzchnia ulicy Ogrodowej została naprawiona, W dniu 

dzisiejszym zlecono Zakładowi Komunalnemu naprawę drogi na Młyniku. Jest problem                       

z wykonawstwem, ponieważ pracownicy Zakładu Komunalnego są zajęci, zakładają kostkę 

na placu 3-Maja w Gizałkach.  

Radny Zenon Tomaszewski zapytał  jakie są plany odnośnie drogi w m. Studzianka. 

Wójt odpowiedział, że należy uregulować stan prawny, obecnie naprawione zostaną 

najbardziej newralgiczne odcinki, żeby droga była przejezdna. Docelowo nie można 

inwestować dopóki nie uregulują stanu prawnego. Należy wykupić grunty tzw. spec ustawą, 

co może potrwać. Grunty należy rozgraniczyć geodezyjnie, uzyskać pozwolenie na budowę               

i wówczas można tam inwestować. 

Radny Zenon Tomaszewski  zapytał w jaki sposób będzie przebiegało zimowe utrzymanie 

na tej drodze. 

Wójt  odpowiedział, że należy odśnieżać. 

Radna Agnieszka Budzińska zgłosiła  o załatanie dziur na drodze gminnej (przy zjeździe z 

drogi wojewódzkiej) w m. Dziewiń.  

Radny Zbigniew Swędrowski zapytał czy nie można wyciąć olszyn, które rosną przy drodze 

ul. Polnej (na zakręcie). 

Wójt odpowiedział, że można, ale gmina tego zrobić nie może, ponieważ jest to grunt 

prywatny. Jedynie co można zrobić to wystąpić z prośbą do właściciela aby usunął te drzewa. 

Radny Zbigniew Swędrowski zapytał czy wystąpiono z taką prośbą. 

Wójt odpowiedział, że  nie było takiego wystąpienia. 



Radny Zbigniew Swędrowski zauważył - najpierw robimy drogę, a teraz będziemy korzenie 

wyciągać.  

Wójt wyjaśnił, że wystarczy ściąć drzewa. 

Radny Zbigniew Swędrowski – zapytał, czy nastąpi rozmowa w tej sprawie. 

Wójt odpowiedział, że  wystosują pismo z prośbą o usunięcie tych drzew.  

 

PUNKT – 10 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI  

Przewodniczący Rady jako radny m. Ruda Wieczyńska  i Obory podziękował Wójtowi za 

położenie w m. Ruda Wieczyńska dywanika asfaltowego – 240 m. Były trudności aby 

powstał ten odcinek ale inwestycja powstała. Podziękowania złożył  również p. Skarbnik oraz 

Radzie, że zauważała ten problem i zdecydowała o przekazaniu środków na drogi w Rudzie 

Wieczyńskiej. 

Radny Zenon Tomaszewski w imieniu mieszkańców Kolonii Obory podziękował za 

odmulenie Kanału Oborskiego.  

Radny Henryk Osman również podziękował za pozyskane dodatkowe środki na Kanał 

Oborski, które umożliwiły przekopanie (1 km) największej  góry. 

Radny Kazimierz Wożniak  podziękował za odmulenie kanału Czarnobrodzkiego oraz 

dodatkowe  odmulenie ponad plan 1 km. 

Radny Mieczysław Sawicki – w związku z tym, że obecnie budowa drogi w Czołnochowie 

jest już na ukończeniu złożył podziękowania wójtowi, pracownikom Urzędu Gminy za 

pomyślne pozyskanie dotacji, a przede wszystkim radnym za zabezpieczenie środków na 

budowę tej drogi, pomimo różnych problemów z wykonawstwem. 

Wójt – poinformował, że są na etapie kończenia inwestycji drogowych, miały być 

zrealizowane wcześniej ale z różnych powodów, m. innymi  nie rozstrzygnięcia przetargów i 

z powodu wycofania się jednego z oferentów nie można było wykonać szybciej. Na dzień 

dzisiejszy na trzech drogach: ulica Polna w Gizałkach, Ruda Wieczyńska oraz w  

Czołnochowie są położone dywaniki asfaltowe. Wykonane chodniki, w wyznaczonych 

miejscach i przejścia dla pieszych. Obecnie trwają tylko prace porządkowe i na niektórych 

odcinkach uzupełnianie poboczy. Planuje się, że do końca miesiąca inwestycje zostaną 

wykonane, pozostaje rozliczenie, do każdej z tych dróg jest pozyskana dotacja.   

Następnie poinformował, że w tej chwili trwa odbiór przez Urząd Marszałkowski drogi na 

Krzyżówce. Zapewne jeszcze w tym roku zostanie przekazana dotacja UE. 

Trwają prace na Placu 3-Maja w Gizałkach. Zakład Komunalny powinien do końca roku 

uporać się z pracami brukarskimi. Prace elektrycznie są ukończone, pozostaje ustawienie 

punktów oświetleniowych, które zostaną ustawione pod koniec tego tygodnia.    

Kolejna informacja, według niezależnego rankingu prowadzonego przez redakcję gazety 

„Rzeczpospolita” Gmina Gizałki po sprawdzeniu różnych parametrów m. innymi 

finansowych, inwestycyjnych  znalazła się na 39 miejscu w Polsce Najlepszych Samorządów 

„Rzeczpospolitej” 2017 w kategorii gminy wiejskie oraz na 1 miejscu w Województwie 



Wielkopolskim w kategorii gminy wiejskie. Dodał też, że projekt budżetu na  rok 2018 jest 

zrobiony dobrze i uważa że gmina nie  powinna spaść niżej w tym rankingu. 

 

Radny Tadeusz Kostuj poinformował, że spotkał się  z przedstawicielami ZDP w Pleszewie, 

wcześniej był już złożony wniosek o naprawę pobocza ul. Lipowej w Szymanowicach oraz 

zainstalowanie lustra, co jak podkreślił radny jest ważne po zmianie organizacji ruchu, prosił 

o poparcie tej inicjatywy w ZDP.   

Przypomniał, że zwrócił się z pismem w sprawie oświetlenia całego odcinka drogi od 

Szymanowic do Czołnochowa, w piśmie tym określił również  równomierne ustawienie lamp. 

Andrzej Kaczmarek Sołtys Sołectwa Czołnochów w imieniu mieszkańców podziękował za  

wykonanie drogi w Czołnochowie (od mostu do skrzyżowania). 

Zofia Lewicz Sołtys Sołectwa Wierzchy – poprosiła o naprawianie nawierzchni drogi 

gminnej w Wierzchach. 

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki zgłosił, żeby na końcówce ul. Polnej 

naprawić nawierzchnię (120 m). 

Wójt – odpowiedział, że nawierzchnia zostanie naprawiona.  

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki zaproponował, żeby naprawy dokonać 

materiałem zebranym z pobocza tej drogi. 

Wójt odpowiedział, że jak zostanie, to uzupełnią.  

PUNKT – 11 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

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

Rady Gminy Gizałki o godzinie 16:50  

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak                   Piotr Lis 

 

 


