
Protokół nr XXIV/2017 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

8 lutego 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 stwierdziła quorum Sesji (14 radnych). 

Radni nieobecni:   

-  Teresa Majdecka  

 

PORZĄDEK OBRAD XXIV 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) zatwierdzenia Sołeckich  Strategii Rozwoju Sołectwa Gizałki, Szymanowice, 

Tomice, Kolonia Ostrowska; 

2) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2017;  

3) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków; 

4) zmiany uchwały nr XXII/113/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 

2016  w sprawie opłaty targowej; 

5) określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy 

Gizałki; 

6) projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego 

ustroju szkolnego; 

7) uchwalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego; 

8) zmian planu budżetu na rok 2017; 

9) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 

2026;  

10) ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz 

określenia zasad jej przyznawania.       

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Gizałki. 

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. 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.  

 

Radna Katarzyna Lochdańska poprosiła o przekazanie informacji ze spotkania (19 -01-2017 

r.) z Dyrektorem WWZDW w sprawie planowanych inwestycji na drogach wojewódzkich nr 

442 i 443. 

Wójt odpowiedział, że na spotkaniu z Dyrektorem WZD, omawiali możliwości realizacji 

przedsięwzięć inwestycyjnych na drogach wojewódzkich nr 442 i 443, chciał uzyskać 

informacje jakie plany ma Samorząd Województwa w tym zakresie i kiedy zaplanowane 

inwestycje mogą być wykonane. Omawiali kilkanaście zagadnień. Na drodze nr 442 planowany 

jest remont od ronda w Gizałkach w kierunku do Chocza i dalej w kierunku Kalisza, będzie to 

remont pobieżny polegający na  modelowaniu nawierzchni dróg. Planuje się, że będą  

budowane ścieżki rowerowe bądź chodniki w zależności jakimi środkami ZDW będzie 

dysponował. Uważa, że najbardziej pilne byłoby wykonanie chodnika w m. Obory. Jest to 

jedyna miejscowość na terenie gminy Gizałki przy drodze nr 442, gdzie nie ma bezpiecznego 

przejścia poboczem. Dyrektor stwierdził, że na etapie projektowania będą się kontaktować                      

i pewne szanse w tym zakresie są, tym bardziej, że nie jest to długi odcinek. Droga nr 442                     

w kierunku Wrześni rozmawiali o możliwościach inwestycyjnych budowy ścieżki rowerowej 

Gizałki - Tomice. ZDW nie miał tej inwestycji w planach, my jako gmina chcieliśmy tę 

inwestycję zrealizować dlatego obiecał, że samorząd gminy Gizałki, będzie współfinansował 

tą inwestycję jeżeli dojdzie ona do skutku. Mamy kilka wariantów realizacji tej inwestycji,                 

m. innymi taki, że gmina Gizałki będzie uczestniczyła finansowo w tym przedsięwzięciu. 

Wstępnie zadeklarował do 40 % sfinansować tę inwestycję oraz wykonać dokumentację 

projektową, która częściowo jest już wykonana. Dyrektor z uwagi na deklarowane nasze duże 

wsparcie finansowe rozważa taką możliwość i w  najbliższym czasie otrzymają w tej sprawie 

odpowiedź. 

Droga nr 443 - rozmawiali na temat zainstalowania sygnalizacji świetlnej przy Zespole Szkół 

w Białabłotach, Jeżeli wszystko dobrze pójdzie to w tym roku zostanie ona wykonana. 

Niezależnie od tego planowany jest gruntowny remont tej drogi powiązany z pozyskaniem 

środków z UE. Dofinansowanie będzie możliwe nie wcześniej jak w ciągu 2-3 lat. W tej chwili 



rozpoczęły się już prace remontowe, została sfrezowana nawierzchnia, będą wykonywane 

nakładki nawierzchniowe na najbardziej niebezpieczne odcinki. Nastąpi zmiana organizacji 

ruchu, będzie zakaz poruszania się tirów naczepowych od ronda w Gizałkach do Rychwała. 

Takie działania są planowane w tym roku. 

Radny Zbigniew Swędrowski poprosił o przekazanie informacji ze spotkania z Dyrektorem 

Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie w sprawie wspólnej realizacji  inwestycji drogowych. 

Wójt wyjaśnił, że spotkanie dotyczyło budowy drogi w m. Krzyżówka, gdzie powiat będzie 

częściowo uczestniczył w realizacji naszej inwestycji, będzie partnerem, ponieważ przy 

budowie drogi gminnej będzie również budowana droga powiatowa, od zjazdu gdzie kończy 

się droga gminna w kierunku do drogi wojewódzkiej. Odcinek ten  powiat będzie wykonywał 

w ramach partnerstwa. Niezależnie od tego będziemy współfinansowali  budowę drogi w m. 

Czołnochów. Rozmawiali na temat budowy drogi w m. Orlina w kierunku do fermy kur. 

Częściowo ta droga została wykonana, ale będzie kontynuowana dalej. Rozmawiali również na 

temat budowy chodnika w m. Gizałki, przy ul. Kolejowej, pewne uzgodnienia padły ale 

chodnik nie będzie budowany w I półroczu tego roku, tylko później. 

Radny Tadeusz Kostuj odniósł się do tematu związanego z zapisem 31 stycznia br. -  

spotkanie z pracownikami Kuratorium Oświaty Delegatury w Kaliszu. Radny stwierdził, że 

pojawiła się anty reforma, która z założenia łamie zasady reformy czyli ulepszenia czegoś na 

bazie czegoś co już jest. Reforma ta nie powinna się odbyć, ponieważ łamie pewne zasady 

nawet samorządności, jako samorząd tracimy środki, co jest z punktu widzenia uchwał też 

niedopuszczalne, bo reforma nie może pogarszać stanu. Poinformował, że proponował żeby w 

gimnazjach były uzawodowione klasy, które sukcesywnie mogłyby wchodzić do klas 

zawodowych przy odpowiednich szkołach zawodowych, technikach, to miało by sens. 

Całkowite cofnięcie się nie ma sensu.  Kuratorium z racji tego, że uczestniczyło w różnego 

rodzaju ewaluacjach oceniało bardzo dobrze pracę środowiska oświatowego, jak gdyby w tym 

momencie zostało administratorem. Czy wójt w kontakcie z kuratorium widziałby też 

stanowisko, które byłoby rzeczowe. Jeżeli tworzyły się gimnazja za tym szły konkretne walory 

wychowawcze, natomiast teraz wszystko zostanie  zdegradowane, np. zniknie nazwa Ojca Św. 

Jana Pawła II. Jak wójt zapatruje się na nieudaną formę zmiany– pytał radny. 

Wójt odpowiedział, że spotkanie w Kuratorium dotyczyło uchwały w sprawie dostosowania  

szkół do nowego ustroju. Uważali, że uchwała powinna być przygotowana w konsultacji                               

z Kuratorium, ponieważ Wojewódzki Kurator będzie ją opiniował. Uchwała będzie opiniowana 

również przez Związki Zawodowe. Sama uchwała nie wprowadza w zasadzie nic nowego, poza 

tym, że od nowego roku szkolnego nie będzie funkcjonowało gimnazjum, a klasy tzw. po 

gimnazjalne, które zostaną będą włączone do szkoły podstawowej ośmioklasowej. Będzie                      

o jeden rocznik mniej w dwóch szkołach. Natomiast sieć szkół pozostaje bez zmian. 

Ponadto Wójt w ramach sprawozdania poinformował, że 27 stycznia br. był w UM                                  

w departamencie EFS, w którym (w połowie 2016 r.) został złożony wniosek  pn. „Wsparcie 

rozwoju kompetencji kluczowych w Gminie Gizałki na lata 2017 -2018”. Projekt był złożony 

po to, żebyśmy mogli przystąpić do kolejnego projektu chodzi o rozbudowę Zespołu Szkół                 

w Gizałkach. W ramach tego projektu  planujemy zorganizować: dodatkowe zajęcia dla 

uczniów, szkolenia dla nauczycieli, doposażyć pracownie przedmiotowe we wszystkich 

placówkach. Kwota o jaką wnioskujemy to 1 013 tys. zł.  Dofinansowanie jest w 95 % z budżetu 

UE, wkład własny z budżetu gminy tj. 5% , z czego w tych 5 % jest udostepnienie pomieszczeń, 



w których będą odbywały się zajęcia w ramach tego projektu. W tym dniu był na konsultacjach                                  

i negocjacjach, wniosek należało dostosować do wymogów Europejskich. Nie było wiele 

zmian, należało usunąć z wniosku zajęcia komputerowe, wszystkie inne założenia pozostały. 

Wniosek uzyskał 106 punktów i na 99 % może powiedzieć, że wniosek uzyskał 

dofinansowanie. Jest to wniosek komplementarny. Drugi wniosek złożyliśmy o dofinansowanie 

rozbudowy Szkoły w Gizałkach. Wniosek uzyskał pozytywną ocenę formalną na 104 wnioski 

84 wnioski przeszły. Mamy tutaj duże szanse na wsparcie finansowe.  

Następnie poinformował, że został złożony wniosek o środki z FUE do PROW. Wniosek 

dotyczy poprawy gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gizałki. W ramach tego 

projektu planujemy: wybudować 110 przydomowych oczyszczalni ścieków, zmodernizować 

hydrofornię w Gizałkach oraz stację uzdatniania wody, wybudować dodatkowy zbiornik 

retencyjny, zakupić urządzenia do zagospodarowania osadów ściekowych oraz w niewielkim 

zakresie rozbudować kanalizację sanitarną. Ubiegamy się o kwotę 1 597 949 zł. Poinformował, 

że  na 129 wniosków nasz wniosek znalazł się na 21 miejscu też bardzo wysoko i jest duża 

szansa, że tą dotację otrzymamy. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ  

Uchwała Nr XXIV/127/2017 w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii Rozwoju 

Sołectwa Gizałki, Szymanowice, Tomice, Kolonia Ostrowska. 

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 

radnych. Uchwała Nr XXIV/127/2017 w sprawie zatwierdzenia Sołeckich Strategii 

Rozwoju Sołectwa Gizałki, Szymanowice, Tomice, Kolonia Ostrowska podjęta została  

jednogłośnie. 

Uchwała Nr XXIV/128/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2017. 

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 

radnych. Uchwała Nr XXIV/128/2017 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 

2017 podjęta została jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XXIV/129/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poprosił o pytania. 

 

Radny Krzysztof Walendowski poinformował, że radni projekt uchwały omawiali na 

posiedzeniu Komisji łączonych, ale pozostali uczestnicy sesji  nie wiedzą  jakie będą  podwyżki 

taryf, prosi żeby wójt je omówił.  

Wójt wyjaśnił, że nastąpi zwiększenie taryfy wody z wodociągu gminnego o 0,04 zł brutto  za 

1 m3. Ścieki komunalne odprowadzane do oczyszczalni ścieków zwiększenie 0,05 zł za 1 m3  

W przeciętnym gospodarstwie rodzinnym, które zużywa 6-10 m3 może nastąpić zwyżka na 

rachunku miesięcznym o 0,30-0,40 zł w innych przypadkach 0,70 zł. Jeżeli chodzi o stawki 



abonamentu, za przyłącze do wodociągu i przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych pozostają 

one bez zmian. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nie były zmieniane taryfy. Na wzrost 

cen ma wpływ zwiększenie kosztów energii elektrycznej oraz dodatkowe badania wody, stąd 

w kalkulacji wyszły te niewielkie korekty. Procentowo wychodzi to znacznie mniej niż średni 

wzrost cen towarów i usług liczony w tym roku. 

Radny Krzysztof Walendowski  stwierdził, że jeżeli na tej sesji mają również uchwalić 

jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka, to może z budżetu dołożyliby do ceny wody 

i ścieków 15 tys. zł i nie obciążali tym mieszkańców. Uważa, że jeżeli gminę stać na zapomogę 

500 zł z tytułu urodzenia dziecka, to może nad tą dopłatą również mogą się zastanowić.   

Radny Tadeusz Kostuj dodał, że można by starym zwyczajem ustalić  dotację. 

Radny Krzysztof  Walendowski zwrócił uwagę, że z podatków od wiatraków mieli skorzystać 

wszyscy mieszkańcy, z zapomogi z tytułu urodzenia dziecka skorzysta niewiele osób. Tym 

bardziej, że nie ma kryteriów przy ustalaniu zapomóg bogaty czy biedny otrzyma. Natomiast 

przy dopłacie do ceny wody skorzystałby ogół mieszkańców. Powstała dyskusja. 

Radny Krzysztof Walendowski zgłosił że składa wniosek formalny.  

Prezes Zakładu Komunalnego wyjaśniła, że uchwała o dopłatę z budżetu gminy dla 

mieszkańców musiałaby być dzisiaj w porządku obrad i w dniu dzisiejszym podjęta.  

Przewodniczący Rady poddał, pod głosowanie wniosek złożony przez radnego Krzysztofa 

Walendowskiego.   

W wyniku głosowania: 5 głosów za przyjęciem wniosku,  9 głosów za odrzuceniem wniosku. 

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

obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XXIV/129/2017 w sprawie zatwierdzenia 

taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków podjęta 

została 9 głosami za przy 5 przeciwnych. 

 

Uchwała Nr XXIV/130/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XXII/113/2016 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 30 listopada 2016 w sprawie opłaty targowej.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  

Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o zasady opłat za handel na terenie gminy to nic nie ulega 

zmianie. Zmiana dotyczy zapisu odnoszącego się do stawek, chodzi o to żeby był on bardziej 

czytelny. 

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

obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XXIV/130/2017 w sprawie zmiany uchwały 

nr XXII/113/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 listopada 2016 w sprawie opłaty targowej 
podjęta została jednogłośnie. 

 

Uchwała Nr XXIV/131/2017 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju 

sportu na terenie Gminy Gizałki. 

 

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

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



było 14 radnych. Uchwała Nr XXIV/131/2017 w sprawie określenia warunków i trybu 

wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Gizałki podjęta została jednogłośnie. 

 

Radna Milena Bartnik zgłosiła, że chce opuścić obrady sesji (godz. 16.40).  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że zgodnie z wcześniejszym uzgodnieniem zezwala na 

opuszczenie obrad.  

W dalszej części obrad udział wzięło - 13 radnych.  

Uchwała Nr XXIV/132/2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

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

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, które szkoły tracą, które zyskają w związku z reformą 

oświatową i czy są przewidziane zwolnienia.  

Wójt wyjaśnił, że zmienia się struktura szkół, nie będzie gimnazjum. Klasy, które pozostaną 

po gimnazjum będą włączone do szkół podstawowych i tym samym będzie krótszy okres 

kształcenia, który jest prowadzony przez gminę o jeden rok. Tym samym będzie mniej godzin 

do wykorzystania dla zatrudnionej kadry, przede wszystkim nauczycieli. Natomiast jak będzie 

w kwestii dofinansowania nie potrafi w dniu dzisiejszym powiedzieć, nie zna wskaźników 

jakimi będzie kierowało się ministerstwo przydzielając środki na subwencję oświatową. Trzeba 

się liczyć z tym, że taka szkoła jak Tomice będzie miała więcej oddziałów, a z kolei szkoła 

Gizałki  będzie miała mniej. Jest możliwość przesunięcia nauczycieli między poszczególnymi 

placówkami. Jak to będzie ostatecznie się przedstawiało, będzie wiadomo gdy stworzą arkusze 

organizacyjne. Wstępna analiza wskazuje na to, że nie będzie źle. W miesiącu październik-

listopad okaże się  jak to będzie się przedstawiało.  

Radny Tadeusz Kostuj - można dodać, że związki zawodowe były przeciwne tej reformie. 

Osobiście nie może poprzeć negatywnej anty reformy. Jest to odebranie samorządom pewnej 

władzy, pamiętamy jak samorządom wtłaczano oświatę, obiecano pewne środki. Uważa, że 

wraz z gimnazjum zginie bogata tradycja. My jako samorządowcy nie powinniśmy działać na 

szkodę gminy. Nie było ani jednego rodzica, czy nauczyciela, czy wykładowców szkół 

wyższych, wydawców podręczników z którymi rozmawiał, który by poparł tę reformę. 

Radny Zbigniew Swędrowski odnosząc się do wypowiedzi radnego Tadeusza Kostuja, 

stwierdził że w momencie wprowadzenia gimnazjów Związki Zawodowe Nauczycieli ostro 

protestowały, były przeciwne. Jak się ma do tego, że obecnie Radny mówi, że Związki 

Zawodowe Nauczycieli uważają, że likwidowanie jest wielką tragedią.  

Radny Tadeusz Kostuj - to są fakty, są pisma konkretne do rządu w sprawie wstrzymania 

reformy. Jako nauczyciele też wypełniali ankiety większość była przeciwko. W przypadku tej 

reformy nikt nie przyjechał, żeby nauczyciele przedstawili swoje propozycje. Uważa, że nie 

możemy pozbywać się bazy, która została utworzona. Boisko Orlik ma być puste? - pytał radny.                  

Po to powstało przy gimnazjum, żeby w pełni zabezpieczało potrzeby. Reforma mogła 

ewaluować w taki sposób, że przy gimnazjach powstałyby klasy tzw. uzawodowione. Uczeń, 

który ma słabsze wyniki podejmuje dalszą naukę np. w  szkole zawodowej w Pleszewie.  



Radny Zbigniew Swędrowski odpowiedział, że nie otrzymał odpowiedzi na zadane pytanie. 

W momencie tworzenia gimnazjów byli przeciwko w momencie likwidowania są przeciwko, 

już nie wie za czym są.  Orlików nikt nie zabierze, nadal będą funkcjonowały.  

Radny Tadeusz Kostuj  odpowiedział, że nie jest stroną związków zawodowych Solidarność 

ZMP Związki określą osobno stanowisko po podjęciu naszej uchwały, a powinno to być 

dokonane przed. Stanowisko związków jest konkretne powinni je widzieć. Nie reprezentuje 

wszystkich Związków to jest fizycznie nie możliwe, reprezentuje swoja osobę, która ma 

rozeznanie w temacie. Jeżeli chociaż jedna osoba by się do niego zwróciła i powiedziała panie 

radny proszę wystąpić w sprawie reformy dlatego, że jest uzasadniona i podaję panu argumenty, 

chociaż jedna. Nie było takiej osoby, ani nie było takich argumentów. Dlatego nie ma podstaw 

żeby zagłosować za tą reformą, w tym momencie się wstrzyma. Jako samorządowcy musimy 

też mówić głośno, nie możemy być tyko urzędnikiem, który podnosi rękę lub nie. Nie dano 

nam abyśmy mogli uczestniczyć we forum współpracy i tworzenia tej reformy, dlatego 

zostaliśmy pokrzywdzeni, uważa, że ich głos powinien być wysłuchany.  

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

obrad obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr XXIV/132/2017 w sprawie projektu 

dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego podjęta 

została 12 głosami „za” przy 1 głosie wstrzymujący się.  

Uchwała Nr XXIV/133/2017 w sprawie uchwalenia opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego. 

 

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

poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 

radnych. Uchwała Nr XXIV/133/2017 w sprawie uchwalenia opłaty za korzystanie                           

z wychowania przedszkolnego podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za”. 

Uchwała Nr XXIV/134/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Skarbnik Gminy omówiła zaplanowane zmiany zawarte w projekcie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr XXIV/134/2017                   

w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017 podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

Uchwała Nr XXIV/135/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2017- 2026. 

 

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

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

obrad obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr XXIV/135/2017 w sprawie zmian do 

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

jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

Uchwała Nr XXIV/136/2017 w sprawie ustanowienia jednorazowej zapomogi z tytułu 

urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej przyznawania.  

 

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



Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy zapomoga będzie obowiązywała tylko w tym roku. 

Wójt wyjaśnił, że będzie obowiązywała tak długo, aż nie zostanie odwołana.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, kto będzie zajmował się rozpatrywaniem wniosków, czy 

powstanie nowy etat. 

Wójt odpowiedział, że wnioski będzie przyjmował będzie GOPS Gizałki w ramach środków                 

i etatów, które posiada. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał jakie będzie źródło finansowania tych zapomóg. 

Wójt odpowiedział, że źródło finansowania w tegorocznym budżecie zostało już 

zabezpieczone, o czym radnych informował. Była tylko kwestia przesunięcia środków między 

rozdziałami. Projekt tej uchwały radni otrzymali już przed poprzednią sesją, można było 

rozmawiać dyskutować, przemyśleć. Pewne korekty zostały wprowadzone w tej uchwale, po 

to żeby z zasiłku mogli skorzystać wszyscy mieszkańcy gminy a wniosek nie był 

skomplikowany.  

Radny Zbigniew Bachorski przypomniał, że kiedyś była mowa o środkach z podatków od 

farmy wiatrowej. 

Wójt wyjaśnił, że to z podatkami od wiatraków nie ma dużego związku, każda uchwała 

podejmowana jest indywidualnie. Kierujemy się dochodami budżetu gminy, które są i musimy 

tak wydatkować żeby realizować podstawowe zadania gminy.   

Radny Zbigniew Bachorski zauważył, że też jest za rodziną, ale uważa, że mogli by też 

skorzystać wszyscy mieszkańcy chociaż w jednym roku. Stąd jego pytanie na ile lat obowiązuje 

ta uchwała. Uważa, że można  by nie podnosić stawek za wodę i ścieki, wtedy wszyscy byśmy 

korzystali z dobrobytu wiatraków.  Następnie zapytał dlaczego stawka 500 zł, dlaczego np. nie 

600 zł.   

Wójt wyjaśnił, że konstruując budżet założyli, że na to nas stać. Analizowali uchwały innych 

samorządów, ponieważ nie tylko u nas funkcjonuje tzw. becikowe gminne jest w Środzie Wlkp. 

Ostrowie, Skalmierzycach, w naszym powiecie jest pierwsze. Zaproponował uchwałę dość 

dawno, można było faktycznie przemyśleć. Na życzenie radnych zrobił korektę, jeżeli chodzi 

o okres zamieszkiwania na terenie gminy, wydłużyliśmy ten okres z 3 do 6 miesięcy.  Zawsze 

możemy wprowadzić regulacje, zmiany. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, dlaczego okres zamieszkiwania nie wynosi 12 miesięcy. 

Podał przykład: jeżeli mieszka ktoś w Choczu przychodzi do nas, zamieszkuje tutaj 6,5 

miesiąca i dostaje te środki u nas. Omawiając projekt uchwały proponowali 12 miesięcy, żeby 

ktoś specjalnie nie przeprowadzał się tutaj na 6 miesięcy. 

Radny Zbigniew Swędowski - zapomogę przyznaje się jeżeli przynajmniej jedno z rodziców 

zamieszkuje na terenie gminy Gizałki.  Przykład na terenie gminy Gizałki zamieszkuje ojciec 

a matka z dzieckiem gdzie indziej, czy otrzyma zapomogę? 

Wójt odpowiedział, że  dziecko musiałoby mieszkać z ojcem, na terenie gminy Gizałki. 

Radny Tadeusz Kostuj - jego zdaniem powinno jak najwięcej osób otrzymać. Ponieważ 

matce, która urodziła środki są zawsze potrzebne, na szczepienia, inne sprawy, dlatego tutaj nie 



powinni się zastanawiać. Każdy ruch w kierunku mieszkańców jest korzystny. Uważa, że 

gdybyśmy pozyskali więcej podatku z wiatraków można zwiększyć tą kwotę.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy becikowe będzie dotyczyło dzieci adoptowanych. 

Wójt odpowiedział, że nie. 

O głos w dyskusji poprosił Sołtys Zenon Andrzejewski,  

Przewodniczący Rady udzielił jemu głosu. 

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki  ppkt 3 uchwały zapisano: „w momencie 

złożenia wniosku żadne z rodziców nie opiekuje się dzieckiem, a w szczególności gdy dziecko 

zostało porzucone lub oddane do adopcji”. 

Jeżeli to dziecko w dalszym ciągu zamieszkuje na terenie gminy i pozostało u kogoś kto 

mieszka na terenie gminy Gizałki. Czy tym rodzicom adopcyjnym przewiduje się wypłacenie 

zapomogi. 

 

Wójt wyjaśnił, że to dotyczy rodzica i dziecka.  

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki zauważył, że gdy dziecko pójdzie do adopcji 

automatycznie będzie pozbawione zasiłku. 

Wójt - rodzice adaptacyjni nie otrzymają tej zapomogi. Chce zwrócić uwagę na demografie                

w naszej gminie w 2008 roku urodziło się  69,  w 2015 roku tylko 41 dzieci. A w tym roku do 

dnia dzisiejszego tylko 3 dzieci.  

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

obrad obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr XXIV/136/2017 w sprawie ustanowienia 

jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz określenia zasad jej 

przyznawania podjęta została jednogłośnie 13 głosami „za”. 

 

PUNKT – 7 – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI STAŁYCH RADY 

GMINY GIZAŁKI 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu wczorajszym na Komisji łączonej 

sprawozdania omawiano. Poprosił o pytania. Radni nie mieli pytań.  

 

PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Zbigniew Swędrowski - na jakim etapie jest sprawa przekazania gruntu pod figurą na 

rzecz Urzędu Gminy, co się w tej sprawie dzieje. 

Wójt odpowiedział, że w dniu wczorajszym otrzymaliśmy Decyzję Wojewody 

Wielkopolskiego, który przekazał grunt na własność gminy. Należy poczekać aż się decyzja 

uprawomocni i dalej prowadzić procedury. 

Radny Zbigniew Swędrowski czy w pierwszym półroczu jest możliwość rozpoczęcia 

inwestycji. 

Wójt odpowiedział, że na przełomie półrocza dlatego, że projekt budowlany praktycznie jest 

zrobiony ale należy zatwierdzić podziały, które są i uzyskać pozwolenie na budowę. 



Pozwolenie musi być wydane przez Wojewodę dlatego, że jest to w pasie drogi wojewódzkiej. 

Procedura ta może się przeciągnąć nawet do dwóch miesięcy.  

Radny Zbigniew Bachorski zgłosił prośbę o zainstalowanie trzech lamp na istniejących 

słupach w m. Tomice.   

Wójt prosił o podanie na piśmie umiejscowienia słupów. 

Radny Tadeusz Kostuj przypomniał, że występował z interpelacją o jedną lampę 

przyłączeniową prosi to uwzględnić. Lampa ta jest potrzebna w punkcie - końcówka 

Szymanowic początek Czołnochowa.  

Radna Katarzyna Lochdańska wystąpiła o naprawę chodnika (zagłębienia) wzdłuż drogi 

wojewódzkiej w m. Wronów.  

Wójt odpowiedział, że w tej sprawie wystąpią do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

Radny Zbigniew Swędrowski zapytał czy zaplanowano w I półroczu rozpoczęcie przebudowy 

drogi ul. Polna w Gizałkach 

Wójt odpowiedział, że w II półroczu. 

Wójt poinformował, że wpłynęła interpelacja radnego Jacka Janiszewskiego w sprawie 

zamontowania lustra przy zbiegu ulic: Akacjowej i Leśnej z drogą wojewódzką w m. Tomice.  

Wystąpiliśmy z pismem do ZDW. W odpowiedzi poinformowano nas, że takie lustro jako 

gmina powinniśmy sami zainstalować. Jest problem, ponieważ lustro będzie musiało być 

zainstalowane w pasie drogi wojewódzkiej. Tym samym będzie trzeba opracować plan 

organizacji ruchu. W tym układzie należy to skonsultować, ponieważ nie możemy wykonywać 

planu organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej. Gdyby ZDW opracował taką dokumentację 

wówczas takie lustro możemy założyć.   

Kolejna sprawa to zamontowanie znaku kierunkowego Tomice-Młynik. Taki znak będzie 

zakupiony w I półroczu tego roku.  W tej chwili zakupiliśmy oznakowanie z kierunkami posesji 

w miejscowościach gdzie nie ma nazw ulic. W tym roku planujemy zakupić pozostałe tabliczki 

kierunkowe  i razem z tymi zakupami taki zakup zostanie poczyniony.   

 

PUNKT – 9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

Przewodniczący Rady Piotr Lis podziękował, że wniosek, który złożył  w sprawie zakupu 

wiaty przystankowej w Oborach będzie zrealizowany. Dziękuje Wójtowi, Radzie za 

wprowadzenie do budżetu środków na zakup.  

Wójt wyjaśnił, że wiata przystankowa była wykonywana na zamówienie. Należało poczekać 

za wyodrębnieniem odpowiedniej kwoty w budżecie z tym przeznaczeniem, w przyszłym 

tygodniu wiata ma być zamontowana.   

Radny Tadeusz Kostuj przedstawił propozycję jaką składał na zebraniu wiejskim, poszerzyć 

promocję gminy w formie oznaczenia ścieżek, czy miejsc po których chcieliby poruszać się 

rowerzyści czy inne osoby, które chciałyby zwiedzać naszą gminę. Mogliby skorzystać z takich 

punktów, które oferowałyby usługi gastronomiczne, noclegowe. Uważa, że np. KGW mogło 

by się tutaj ogłosić, zapromować pewne potrawy. Jest to wniosek do wprowadzenia do Strategii 

Rozwoju Sołectw.    



Radny Mieczysław Sawicki zgłosił, żeby w okresie zimowym posypać piaskiem drogi 

utwardzone w m. Leszczyca oraz  w Gizałkach na  ul. Leśnej. 

Wójt odpowiedział, że te usługi są zlecane, może trzeba by częściej posypać ten piasek. Wezmą 

to pod uwagę. 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał, czy już wiadomo, czy na drodze powiatowej  Szymanowice-

Czołnochów będą zmiany: powstanie rondo, zainstalowane będzie lustro i nastąpi przesunięcie 

znaku na ul. Lipową, Długą. 

Wójt odpowiedział, że pismo w sprawie oznakowania drogi w Szymanowicach przesłali, 

ponowią je. W tym roku będzie budowa wysepki na skrzyżowaniu Czołnochów-Szymanowice. 

Takie rozwiązania są zaproponowane w projekcie przebudowy drogi, który w tym roku będą 

realizować. 

Radny Tadeusz Kostuj przedstawił propozycję jaką zgłosił na komisji. Radny uważa, że 

należy zamontować hydrant przy garażu OSP w Szymanowicach. Ewentualnie inny tańszy 

wariant, wyjść z wodą z obiektu OSP, co umożliwiłoby korzystanie z wody w razie pokazu, 

czy do innych celów.  

Wójt odpowiedział, że propozycję radnego musi przeanalizować z panią Prezes Zakładu 

Komunalnego. 

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki  złożył podziękowanie za sprawne przejęcie 

gruntu pod rewitalizację placu 3-go Maja w Gizałkach. Ufa, że zostaną dołożone starania żeby 

ta inwestycja szybko i sprawnie zostanie zakończona. 

Zapytał czy przewidziana jest naprawa schodów przy Ośrodku Zdrowia w Gizałkach. Na 

poprzedniej sesji wójt wspominał o programie odnoszącym się do wymiany starych źródeł 

energii na nowe  i partycypacji w kosztach, czy coś więcej już o tym wiadomo. Ponadto zwraca 

się z prośbą  o wymianę znaku - zakaz wjazdu, ponieważ jest nieczytelny (przy parkingu). 

Ponawia prośbę o przełożenie lampy na ul. Szkolnej w celu oświetlenia siłowni zewnętrznej.   

Wójt odpowiedział, że schody przy Ośrodku Zdrowia należą do wspólnoty mieszkańców i ten 

temat trzeba będzie poruszyć na zebraniu. Temat jest znany, w tym roku planowali 

zmobilizować właścicieli do naprawy schodów, ponieważ gmina nie jest jedynym 

udziałowcem.  Jeżeli chodzi o wymianę pieców, musimy poczekać na ostateczne decyzje rządu 

co do regulacji w tym zakresie. Wcześniej informował że WFOŚ od 1 marca uruchamia 

program dofinansowania wymiany kotłów centralnego ogrzewania na kotły bardziej 

ekologiczne. Jest możliwość pozyskania niskooprocentowanej pożyczki z BOŚ, która jest                     

w  40 % umarzalna. Wówczas kocioł musi być 5 klasy emisji, te kotły są dość drogie.     

PUNKT – 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

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

Rady Gminy Gizałki o godzinie 18:00.  

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak                   Piotr Lis 


