
Protokół nr XXVIII/2017 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

30 czerwca 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 XXVIII 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) zmiany uchwały nr XXVI/146/2017 Rady gminy Gizałki z dnia 24 kwietnia 

2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. 

Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”.  

 

2) zmian planu budżetu na rok 2017;                                                     

 

3)  zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017-2026; 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. 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.  

 

Wójt poinformował, że rozstrzygnięto przetarg na odbiór odpadów z terenu gminy Gizałki. 

Przetarg wygrała firma Eko-Skórtex, która zaproponowała na rok kwotę 388.229,76 zł, przetarg 

był ogłoszony na okres 2 lat. W dniu 21 czerwca br. podpisano umowę na dofinansowanie 

inwestycji z zakresu gospodarki wodno – ściekowej. Gmina Gizałki pozyskała z PROW dotację 

w kwocie 1.027,018 zł. W ramach tych środków zaplanowano budowę 98 przydomowych 

oczyszczalni, zakup urządzeń do odwadniania osadów ściekowych na oczyszczalni za kwotę 

265.526 zł, przebudowę hydroforni i stacji uzdatniania wody za kwotę 342.262 zł  w tym będzie 

również dobudowany dodatkowy zbiornik retencyjny. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ  

 

Uchwała Nr XXVIII/153/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/146/2017 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3090P (ul. Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”.  

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Z uwagi na brak  pytań 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było                    

15 radnych Uchwała Nr XXVIII/153/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/146/2017 

Rady Gminy Gizałki z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika” podjęta 

została jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 



Uchwała Nr XXVIII/154/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017.   

Wójt zgłosił autopoprawkę, zmiana dotyczy zwiększenia dochodów o kwotę 16.453 zł są to 

środki od Wojewody Wielkopolskiego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania”  oraz na wypłatę świadczeń „Za życiem”, tym samym  zmieni się zał. nr 1 i nr 3.  

Kolejna zmiana dotyczy zmiany nazwy zadania „Przebudowa budynku sali wiejskiej                           

w Szymanowicach – wymiana więźby i pokrycia dachu”, nowa nazwa brzmi: „Przebudowa                     

z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach – wymiana więźby i pokrycia dachu”. 

zakres prac jest taki sam. Natomiast przebudowa wiąże się to z tym, że pokrycie dachowe 

będzie wysunięte w stosunku do tego co było teraz o około 3,5 m. Zmiana następuje tylko                    

w nazwie, kwoty pozostają bez zmian.  

 

Głosowanie – autopoprawkę przyjęto jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały po autopoprawce, poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych Uchwała Nr 

XXVIII/154/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017 podjęta została jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Wójt poinformował, że zwiększono kwotę wydatków i dochodów o środki jakie gmina 

otrzymała z PROW na realizację zadania „Budowa drogi gminnej w m. Białobłoty –

Krzyżówka”. Ponadto zwiększono budżet o kwotę 15 tys. zł, na dofinansowanie zadania                          

„ Budowa siłowni zewnętrznej przy sali wiejskiej w m. Orlina Mała”, jest to dotacja w ramach 

konkursu Marszałka Województwa Wielkopolskiego ”Pięknieje wielkopolska wieś”. Mamy 

zwiększone środki na dożywianie o kwotę 12.329 zł.  Zwiększamy środki na budowę dróg, na 

wcześniej zaplanowane inwestycje do kosztorysów inwestorskich (Gizałki ul. Polna i droga w 

m. Ruda Wieczyńska). Zwiększamy również środki na wykonanie dokumentacji projektowej 

drogi gminnej Orlina Duża - Białobłoty. Zmniejszamy środki, które pozostały po remoncie 

drogi Tomice-Górki.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, jaki zakres prac jest przewidziany na drodze Orlina-

Białobłoty. 

Wójt odpowiedział, że obecnie ta droga ma szerokość 3,5 m, jeździ tam autobus szkolny, przy 

mijaniu się pojazdów jest niebezpiecznie. Jest szansa na pozyskanie środków z KPODL, żeby 

pozyskać środki z tych źródeł trzeba mieć drogę wybudowaną zgodnie z zobowiązującymi 

przepisami dotyczącymi, szerokości pasa jezdni i infrastruktury towarzyszącej. Poinformował, 

że zaplanowano zlecenie opracowania dokumentacji projektowej, która pozwoli na 

przebudowę tej drogi. W niektórych miejscach pas jezdni jest zbyt wąski i być może trzeba 

będzie dokonać wykupu gruntów. Należy wykonać bezpieczne skrzyżowanie oraz 

odwodnienie.   

Radny Zbigniew Bachorski zapytał jaka jest przewidywana długość tej drogi. 

Wójt  odpowiedział, że około 2900 m. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał czy tą drogą będą mogły poruszać się również tiry. 

Wójt - jest to zależne od organizacji ruchu, teoretycznie jest to możliwe.  



Radny Zbigniew Bachorski zapytał  o przewidywany czas budowy.  

Wójt odpowiedział, że dokładnie nie wie, jest to perspektywa  około  2-3 lat. W tym roku 

planowane jest zrobienie wniosku  na drogę Szymanowice – Tomice, w kolejnym roku na drogę 

Orlina Duża  - Białobłoty. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał  o przewidywany koszt budowy. 

Wójt odpowiedział, że nie potrafi w tej chwili dokładnie odpowiedzieć, około 2-2,5 mln. 

Dodał, że w tym roku zaplanowano tylko, wykonanie prac projektowych.  

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

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych Uchwała Nr XXVIII/154/2017 

w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017 podjęta została jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XXVIII/155/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2017-2026. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem.  

 

Wójt zgłosił autopoprawkę, poinformował, że jest adekwatna do zmian jakie nastąpiły                           

w uchwale w  planie budżetu na rok 2017. Następuje zwiększenie dochodów i wydatków w zał. 

nr 1. oraz w nazwie przedsięwzięcia „Dowożenie uczniów do Zespołu Szkół w Białobłotach 

zmieniamy na „Dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Białobłotach”.  

Głosowanie – autopoprawkę przyjęto jednogłośnie. 

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

obrad obecnych było 15 radnych Uchwała Nr XXVIII/155/2017 w sprawie zmian do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017-2026 podjęta została 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

PUNKT – 7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

Wójt poinformował, że interpelacja Radnego Tadeusza Kostuja dotyczy wykonania 

oświetlenia ulicznego na ul. Aleja Niepodległości na odc. Szymanowice-Czołnochów. Jest 

możliwość wykonania tego zadania na istniejących słupach energetycznych na odc. drogi od 

strony Czołnochowa, właścicielem tej sieci jest spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Po 

uzyskaniu wyceny tego przedsięwzięcia jeżeli Rada uzna, że jest to zasadne wprowadzą do 

budżetu  gminy, ale w kolejnym roku. 

Radny Zbigniew Bachorski wnosi o budowę ścieżki rowerowej Gizałki - Tomice. 

Przedmiotowe zadanie będzie wykonane przez ZDW w Poznaniu. W tym roku zostanie 

wykonana dokumentacja projektowa. Wstępnie Gmina Gizałki deklarowała partycypację                       

w wysokości 40 % kosztów inwestycji. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał o czas realizacji, czy nastąpi w 2018 roku. 



Wójt odpowiedział, że w planie budżetu budowa  ścieżki rowerowej zaplanowana jest na rok 

2018. 

 

PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radny Zbigniew Bachorski  zgłosił prośbę o dokończenie budowy drogi Tomice – Górki. 

Dodał, że  są to już nieduże koszty, droga żwirowa bardzo dobrze tam się sprawdza. 

Wójt potwierdził, że koszt brakującego odcinka (300 m. ), to wydatek ok. 10 tys. zł.   

Radny Zbigniew Swędowski zapytał, czy gmina może przystąpić do budowy elektrowni 

fotowoltaicznych i z jakim udziałem dotacji. 

Wójt odpowiedział, że będzie proponowany przez WRPO program w ramach, którego będzie 

można pozyskać środki finansowe na energię odnawialną. Obecnie do końca nie wiadomo jak 

będzie przebiegała możliwość ich pozyskiwania. W ramach tego projektu są też pewne 

ograniczenia, suma tych instalacji musi dać moc ponad 300 KW. Jednej gminie trudno jest 

złożyć wniosek, ponieważ średnia instalacja do budynku jednorodzinnego może mieć moc od 

2-4 KW. Rozważali ten temat, pod kątem wykonania takich instalacji przy obiektach 

użyteczności publicznej: hydrofornia, stacja uzdatniania wody, oczyszczalnia ścieków, (ewent. 

szkoły), ponieważ tutaj korzystałby ogół, na tych obiektach większość kosztów to koszty 

energii elektrycznej. Zwrócił uwagę, że Program, z którego korzystałyby tylko osoby fizyczne 

mógłby się nie sprawdzić. Nie wszyscy by się też zdecydowali z uwagi na koszt oraz stawiane 

wymogi. Poinformował, że wniosek musi być poprzedzony analizą możliwości zainstalowania 

tego typu urządzeń na poszczególnych obiektach. Koszt analizy od mieszkańca to kwota 250-

300 zł. Jeżeli nie uda się pozyskać środków to pieniądze te przepadają. Jest za tym żeby gmina 

wykonała to zadanie na swoim majątku, wówczas za to odpowiada i korzystają wszyscy, 

ponieważ wszyscy korzystają z hydroforni, czy SUW. Poinformował również, że rozmawiał na 

ten temat z wójtem Gminy Gołuchów, rozważali możliwość wspólnego złożenia wniosku, 

wówczas byłaby większa liczba punktów w ocenie. Wójt Gminy Gołuchów skłania się do tego 

działania, ale w oparciu o infrastrukturę komunalną, ewentualnie obiekty szkolne. 

Radny Zbigniew Swędowski zapytał czy istnieje możliwość, że podejmiemy to zadanie 

wspólnie, po połowie  mieszkańcy indywidualni, gmina.  

Wójt odpowiedział, że jest to ryzykowne działanie z uwagi na  to, że gdyby choć jeden 

prywatny właściciel się nie wywiązał, wówczas cały projekt może upaść. 

Radny Tadeusz Kostuj stwierdził, że jest za tym, żeby wykonać to zadanie na majątku 

gminnym.  

Radny Mieczysław Sawicki zgłosił prośbę o uzupełnienie dziur powstałych na odcinku (100 

m) drogi pomiędzy ul. Polną w Gizałkach a Leszczycą.  

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał o planowane inwestycje z  podwyższonych podatków                    

z fermy wiatrowej. 

Wójt odpowiedział, że o tym czy będziemy mieli te środki do dyspozycji rozstrzygnie Sąd. 



Radny Zbigniew Bachorski  stwierdził, że należy ująć w planach budowę sali sportowej przy 

Szkole Podstawowej w Tomicach. 

Radny Zenon Tomaszewski ponowił interpelację w sprawie oświetlenia (lampy w 4 

miejscowościach). 

Sołtys Sołectwa Tomice zapytał, czy gmina może dofinansować zakup sztandaru dla OSP.  

Wójt wyjaśnił, że na ten zakup Gmina nie może przekazać środków, na inne cele tak. 

Radny Mieczysław Sawicki  zgłosił wniosek o usunięcie trawy wrastającej w chodnik przy 

drodze powiatowej z Gizałek do Szymanowic. 

Wójt odpowiedział, że usunięcie trawy zostało zgłoszone do ZDP. 

Radna Violetta Drobniewska przypomniała o przekazaniu informacji do ZDP w Pleszewie                        

w sprawie założenia znaku przy drodze powiatowej w kierunku na Wierzchy. 

 

PUNKT – 9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

 

Przewodniczący Rady w imieniu własnym i Dyrektor GCK w Gizałkach podziękował za 

liczny udział Radnych i Sołtysów na FNŚ oraz za ufundowanie nagród dla występujących tam  

dzieci. W związku z wakacjami apelował aby zwrócić uwagę na  bezpieczeństwo przy pracach 

polowych oraz bezpieczeństwo dzieci w okresie wakacji.  

Radny Henryk Osman  w imieniu mieszkańców podziękował za wybudowanie drogi w m. 

Krzyżówka. Podkreślił, że czekał na te drogę pięć kadencji, ale się doczekał. 

Wójt - droga ta nie została ostatecznie odebrana, odbył się pierwszy odbiór. Wykonawca 

uzupełni jeszcze pobocza i poprawi podmyty przepust. 

Radny Jacek Janiszewski podziękował za remont garażu  OSP Tomice. 

Wójt odpowiedział, że jest to nietypowa inwestycja, ponieważ w trakcie remontu GCK został 

uszkodzony sufit, przez kilka lat był nie naprawiony, obecnie dokonano naprawy oraz 

ocieplono. 

Radny Tadeusz Kostuj poinformował, że złożył wniosek do Zarządu Dróg Powiatowych                   

w Pleszewie o zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic w Szymanowicach (ul. Lipowa, 

Długa, Kościelna). Prosił też o wykonanie bezpiecznego pasa przejazdu dla rowerzystów                        

w kierunku Czołnochowa. 

Przedstawił pismo dotyczące portalu społecznościowego, który w ocenie radnego działał 

niedopuszczalnie. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest to sprawa osobista Pana radnego i z tą sprawą 

może zwrócić się do odpowiednich organów ścigania. 

Radny Henryk Osman  zgłosił  żeby w m. Krzyżówka ustalić organizację ruchu dla autobusu 

szkolnego.  



Halina Osman Sołtys Sołectwa Krzyżówka w imieniu mieszkańców złożyła podziękowanie 

wszystkim, którzy przyczynili się do wykonania drogi w m. Krzyżówka, a przede wszystkim 

Wójtowi. 

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki ponowił interpelacje o naprawę nawierzchni 

ul. Wodnej oraz wyrównanie chodnika. Podziękował za zamontowanie tabliczek z numerami 

posesji. Zgłosił również drobne poprawki w tym zakresie oraz brak numerów do trzech posesji 

na ul. Leśnej. Prosił również o doraźną naprawę nawierzchni ul. Leśnej w Gizałkach. 

Wójt odpowiedział, że naprawy dróg asfaltowych będzie wykonywał Zakład Komunalny. 

Sprawę tabliczek z numeracją prosił zgłosić na piśmie.  

 

PUNKT – 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

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

Rady Gminy Gizałki o godzinie 17:20.  

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak        Piotr Lis 

 


