
Protokół nr XXVI/2017 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

24 kwietnia 2017 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). 

Radny nieobecny – Jacek Janiszewski 

 

PORZĄDEK OBRAD XXVI 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; 
 

3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania 

inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej                                   

w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”; 
  

4) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania 

inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P w m. Białobłoty”.                                                                                                        

   

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach za 

2016 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w gminie Gizałki. 

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. 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 przedstawionej informacji.  

Radny Zbigniew  Swędrowski  poprosił o informację z rozprawy sądowej dotyczącej budowy 

kanalizacji sanitarnej. 

Wójt odpowiedział, że na rozprawie odbyło się przesłuchanie biegłego, który zajmował się 

analizą dokumentacji projektowej i zapisów w dzienniku pompowań oraz dzienniku budowy. 

Następnie poinformował o spotkaniu ze Starostą Pleszewskim i Dyrektorem Zarządu Dróg 

Powiatowych, celem spotkania było omówienie wspólnych inwestycji drogowych. W 2017 

roku będzie realizowana inwestycja drogowa w m. Czołnochów, która jest współfinansowana 

z budżetu powiatu. Zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami w przypadku partycypacji 

dodajemy do inwestycji powiatowych środki finansowe w wysokości 30% wartości zadania. 

Uzgodniono, że w zamian za realizację drogi w Czołnochowie dofinansujemy budowę drogi w 

m. Krzyżówka oraz budowę chodnika w m. Gizałki, ul. Kolejowa, stąd w porządku obrad dwie 

uchwały o pomocy finansowej.  

Następnie Wójt zaprosił wszystkich na imprezę pn. „Święto Prosny”. Od paru lat impreza ta 

organizowana jest wspólnie z powiatem pleszewskim.  

Poinformował, również że zostały zakupione i zamontowane tabliczki kierunkowe do posesji 

w miejscowościach gdzie nie ma nazw ulic za wyjątkiem m. Krzyżówka, gdzie zamontowanie 

nastąpi po wykonaniu drogi.  

W pozostałych miejscowościach zaplanowano wykonanie tego zadania do końca czerwca br. 

Przewodniczący Rady poprosił, aby sołtysi zwrócili uwagę, czy na zamieszczanych 

tabliczkach nie ma nieprawidłowości.   

Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała Nr XXVI/144/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017.  

 

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

Wójt zgłosił autopoprawkę - zmianie ulegnie załącznik nr 5, w którym zostanie dodana kwota 

2500 zł na zakup sprzętu ppoż. dla OSP Gizałki. Sprzęt będzie wykorzystywany do ćwiczeń 

sprawnościowych oraz zawodów.  

Głosowanie autopoprawki – autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.  

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

głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XXVI/144/2017 w sprawie 



zmian planu budżetu na rok 2017 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.  

  

Uchwała Nr XXVI/145/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2017-2026. 

 

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

Wójt przedstawił zmiany zaplanowane w budżecie jak i Wieloletniej Prognozie Finansowej. 

Gmina Gizałki otrzymała dotację od samorządu województwa wielkopolskiego                                          

z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 116 250 zł. 

Środki te zostaną przeznaczone na budowę dróg w m. Gizałki, ul. Polna, w m. Ruda 

Wieczyńska i Kolonia Obory. Ponadto planuje się wprowadzić kwotę 220 tys. zł                                         

z przeznaczeniem na realizację zadania „poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

gminy Gizałki” (przydomowe oczyszczalnie ścieków). Pierwotnie sądzili, że w tym roku nie 

uda się uruchomić tego zadania ale wnioski zostały już rozpatrzone i gmina Gizałki znalazła 

się na liście samorządów, które uzyskają dofinansowanie. Obecnie oczekują na podpisanie 

umowy na dofinansowanie, następnie zostanie ogłoszony przetarg i w tym roku powinniśmy 

rozpocząć budowę. W sumie na całe zadanie przewidziana jest kwota 2 624 967 zł. Wielkość 

dotacji o jaką ubiega się nasza gmina to - 1 597 949 zł. W tej kwocie zaplanowano: budowę 

110 przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowę stacji uzdatniania wody                                 

w Gizałkach w zakresie wymiana osprzętu oraz zakup urządzeń do odwadniania osadów 

ściekowych. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na pomoc 

finansową dla powiatu pleszewskiego o kwotę 286 200 zł na budowę chodnika przy                                

ul. Kolejowej w Gizałkach oraz budowę drogi w m. Białobłoty, która połączy się z drogą 

wojewódzką. 

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

głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XXVI/145/2017 w sprawie 

zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017-2026 podjęta 

została jednogłośnie i stanowi nr 7 załącznik do protokołu.  

  

Uchwała Nr XXVI/146/2017 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 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 XXVI/146/2017 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 i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

  

Uchwała Nr XXVI/147/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 

4310P w m. Białobłoty”.  

 

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 XXVI/147/2017 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa 



drogi powiatowej nr 4310P w m. Białobłoty” podjęta została jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

 

PUNKT - 7 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZAŁKACH ZA 2016 ROK ORAZ WYKAZ POTRZEB 

W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE GIZAŁKI. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji łączonych sprawozdanie 

analizowano wspólnie z panią Marzeną Witkowską - Kierownik GOPS w Gizałkach. Poprosił 

o pytania. Radni nie mieli pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

PUNKT – 8 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

 

Wójt poinformował, że wpłynęły dwie interpelacje od radnej Violetty Drobniewskiej.  

Pierwsza w sprawie wykonania remontu świetlicy OSP w m. Wierzchy, chodzi o pęknięcia na 

ścianie wewnątrz budynku. Naprawę zlecono firmie remontowej, ze środków budżetu gminy. 

Kolejna interpelacja dotyczy wykonania nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w m. 

Wierzchy. Droga zostanie naprawiona, ale wykonanie nawierzchni asfaltowej to plan na rok 

przyszły lub kolejny. 

 

PUNKT – 9 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Zbigniew Bachorski przypomniał, że w ub. roku składał interpelację w sprawie 

wycinki drzew (akacja) przy drodze wojewódzkiej, drzew nie wycięto. 

Wójt odpowiedział, że otrzymali informację od ZDW, że zajmą się wycinką, drzewa zostały 

zinwentaryzowane, ale na razie ich nie usunięto. Prośbę ponowią. 

Radna Teresa Majdecka zgłosiła, że nawierzchnia drogi w Nowej Wsi (stara droga) jest 

popękana. Sprawa była poruszana również na zebraniu wiejskim. 

Wójt odpowiedział, że stan nawierzchni sprawdzono, pęknięcia zostaną zabezpieczone emulsją 

asfaltową. Przyczyną pęknięć jest nieodpowiednia podbudowa i niestabilny grunt należałoby 

zastosować szczególne podłoże, które nie zmieniało by swoich parametrów w wyniku 

nawodnienia,   

Radny Zbigniew Swędowski zapytał na jakim etapie są sprawy związane z  rozpoczęciem prac 

na skwerze w Gizałkach. 

Wójt odpowiedział, że w dniu dzisiejszym spotkał się z projektantem. Projekt został wykonany 

w tej chwili wykonywany jest projekt instalacji elektrycznej, w ciągu najbliższych dwóch 

tygodni ma być wykonany, po czym nastąpi zgłoszenie do  Starostwa i służb wojewody. Planuje 

się, że w okresie wakacji prace zostaną rozpoczęte.  

Radny Zbigniew Swędowski  - nie będzie pozwolenia na przebudowę tylko zgłoszenie.  

Wójt – odpowiedział, iż projektant poinformował, że wystarczy zgłoszenie, ale będą to jeszcze 

konsultować.    

Radny Tadeusz Kostuj zapytał o odpowiedź na jego wniosek w sprawie parku.  

Wójt odpowiedział, że wniosek zostanie załatwiany,  odpowiedzi udzielą. 



Radny Henryk Osman prosił o zgłoszenie do Powiatu o prace równiarką na drodze od 

Józefowa w kierunku na Białobłoty. 

PUNKT – 10 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI  

Przewodniczący Rady Piotr Lis odczytał odpowiedź Wicewojewody Wielkopolskiego 

Marleny Maląg na Stanowisko Rady Gminy Gizałki w sprawie projektu  aktualizacji 

„Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla 

województwa wielkopolskiego” podjęte podczas XXV sesji Rady Gminy Gizałki w dniu                     

23 marca 2017 roku. Pani Wicewojewoda informuje, że została uwzględniona zmiana miejsca 

stacjonowania podstawowego zespołu ratownictwa medycznego z Pyzdr do Gizałek. Powyższa 

zmiana będzie możliwa po przeprowadzeniu nowych postepowań konkursowych. Projekt 

aktualizacji wymaga zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Aktualizacja 

została przekazana do Ministra Zdrowia w dniu 30 marca br.  

Radny Zbigniew Bachorski zgłosił wniosek do Radnych w którym proponuje włączyć się                  

w pomoc finansową jaką proponuje Caritas Polska na szczytny cel pomocy rodzinom w Aleppo 

(Syria). Poinformował, że gdyby wszyscy radni przekazywali 35 zł miesięcznie przez okres                    

6 miesięcy to byłaby proponowana kwota (510 zł miesięcznie). Uważa, że ważne jest żeby 

pomagać mieszkańcom Aleppo w ich ojczyźnie. 

Radny Tadeusz Kostuj – poruszył sprawę odmalowania mostu, który łączy granice naszych 

gmin. Prosił o wystąpienie do innych podmiotów, które mogłyby wesprzeć finansowo to 

zadanie.  

Kolejna inicjatywa dotyczy akcji pn. „Dzień Ziemi” z tej okazji proponuje żeby GCK, czy radni 

wspólnie z UG przeprowadzili konkurs związany z ochroną środowiska.   

Ponadto stwierdził, że Wójt oraz Przewodniczący Rady biorąc udział w posiedzeniach na 

szczeblu powiatu z zakresu bezpieczeństwa powinni naciskać na sprawę poszerzenia pasów 

dróg. Uważa, że również państwo powinno stworzyć program, który umożliwiałby takie 

działania.  

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki ponowił prośbę o naprawę oświetlenia                          

w Gizałkach przy ul. Szkolnej i Słonecznej (uszkodzone klosze). Sołtys poinformował, że 

energetyka była, ale naprawy nie dokonano.  

Wójt odpowiedział, że jest problem z zakupem takich kloszy, obecnie takie wzory nie są już 

produkowane. Klosze zostały zamówione. 

PUNKT – 11 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

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

Rady Gminy Gizałki o godzinie 16:45.  

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak                   Piotr Lis 


