
Protokół nr XXII/2016 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

 30 listopada 2016 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). 

Radny nieobecny  - Zenon Tomaszewski  

PORZĄDEK OBRAD XXII 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)  przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego   

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków; 

2)  stawek podatku od nieruchomości;  

3)  obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2017 r.;  

4)  opłaty targowej;   

5)  przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gizałki;  

6)  przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2017;  



 7)  uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  

na rok 2017;   

8)  zmian planu budżetu na rok 2016;  

9)  zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016- 

2026.  

7.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8.  Interpelacje i zapytania radnych. 

9 . Wolne głosy i wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 

 

PUNKT – 3 – PRZYJECIE PROTOKOŁU Z OBRAD POPRZEDNIEJ SESJI 

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

MĘDZYSESYJNYM 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionego sprawozdania.  

Wójt oznajmił, że wskaże trzy istotne informacje zawarte w sprawozdaniu.  

Zgodnie z podpisanym w dniu 25.10 br. aktem notarialnym Gmina Gizałki stała się 

właścicielem gruntów przeznaczonych pod drogę w m. Ruda Wieczyńska, droga ta łączy 

Rudę Wieczyńską  z m. Łęg. Ponadto chciałby zwrócić uwagę na spotkanie z Komendantem 

Wojewódzkim Policji w Pleszewie w sprawie  wsparcia wykonania dokumentacji projektowej 

rozbudowy Komendy Powiatowej w Pleszewie. Wyjaśnił, że na Komisji łączonej ustalili, że 

na najbliższej sesji wprowadzą do budżetu kwotę 5 tys. zł – na ten cel. Następnie  wskazał na 

spotkanie z Kierownikiem WZDW - Rejon Drogowy w Koninie  w sprawie budowy 

sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej przy szkole w Białobłotach.  Wstępnie ustalili, 

że taka inwestycja będzie mogła być zrealizowana w 2017 roku, odpowiednie dokumenty w 

ślad za tym już przesłali. 



Radny Tadeusz Kostuj zapytał jak wygląda sytuacja  przebudowy warsztatów - spotkanie                

z projektantem  w dniu 16.11 br. 

Wójt wyjaśnił, że odbył spotkanie z projektantem oraz ekspertem, który wykonuje ekspertyzy 

pod względem ochrony ppoż. Ekspertyza wykonana zostanie do końca 2016 roku. W  2017 

roku wykonany zostanie projekt budowlany oraz pozwolenie na przebudowę dachu, na 

obiekcie gdzie prowadzą działalność WTZ. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała Nr XXII/110/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania 

dotychczasowych taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                             

o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr 

XXII/110/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf  

dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków podjęta 

została 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała Nr XXII/111/2016 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                                 

o zadawanie pytań.  

Wójt przypomniał, że stawki podatków są bardzo niskie i nie zostaną podniesione, korekty 

będą wymagały tylko stawki dot. gruntów pod wodami pow. stojącymi, jezior i zbiorników 

sztucznych. Wyjaśnił, że zmieniła się stawka ogłoszona przez Ministra Finansów, która 

wynosiła 4,58 zł, po zmianie  4,50 zł, stawka niezabudowane obszary rewitalizacji wynosiła 

3,00 zł obecnie 1,50 zł. Stawki te nie mają zastosowania  na naszej gminie. 

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

obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XXII/111/2016 w sprawie stawek podatku od 

nieruchomości podjęta została 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała Nr XXII/112/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego na 2017 r. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                              

o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr 

XXII/112/2016 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego na 2017 r. podjęta została 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała Nr XXII/113/2016 w sprawie opłaty targowej 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                             

o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 



głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr 

XXII/113/2016 w sprawie opłaty targowej  podjęta została 14 głosami „za” i stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała Nr XXII/114/2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Gizałki 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o 

zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr 

XXII/114/2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gizałki 

podjęta została 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała Nr XXII/115/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                       

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 

2017. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                             

o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr 

XXII/115/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017  podjęta 

została 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Uchwała Nr XXII/116/2016 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego  na rok 2017.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                               

o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr 

XXII/116/2016 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki                                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego  na rok 2017  podjęta została 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

Uchwała Nr XXII/117/2016 w sprawie  zmian planu budżetu na rok 2016. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                              

o zadawanie pytań.  

Wójt poinformował, że przedstawi najistotniejsze zmiany budżetu.  

Wprowadzamy 2,5 tys. zł - jest to dotacja jaką gmina otrzymała w ramach konkursu „Odnowa 

wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Środki przeznaczone są na doposażenie zaplecza 

kuchennego sali wiejskiej w Szymanowicach, pozostała część tych zakupów pochodziła ze 

środków Funduszu Sołeckiego. Wprowadzamy 4 tys. zł - odszkodowanie za uszkodzone 

urządzenie wielofunkcyjne (na skutek wyłączenia prądu). Wprowadzamy dotację na 

opracowanie Planu GNE dla Gminy Gizałki  z WFOŚiGW. 



Zmniejszamy wydatki na opracowanie zmiany studium UZP, ponieważ wykonawca nie zdąży 

wykonać opracowania w tym roku. Zadanie to  wykona do końca lutego 2017 r. 

Zwiększamy wydatki w Zespole Szkół w Gizałkach, ponieważ trzech nauczycieli przeszło na 

urlop zdrowotny i zatrudniono nauczycieli na zastępstwo. 

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

głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych Uchwała Nr XXII/117/2016 w sprawie 

 zmian planu budżetu na rok 2016 podjęta została 13 głosami „za” 1 osoba się wstrzymała   

i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Uchwała Nr XXII/118/2016 w sprawie  zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2016- 2026.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                              

o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych Uchwała Nr 

XXII/118/2016 w sprawie  zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki 

na lata 2016- 2026 podjęta została 14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

PUNKT – 7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

Wójt poinformował, że Radny Zbigniew Bachorski wystąpił o usunięcie drzew z pasa drogi 

wojewódzkiej w m. Tomice, ul. Wrzesińska, interpelacja poparta jest podpisami 

mieszkańców. Wystąpiliśmy z  pismem do ZDW w Poznaniu, 25 listopada br. otrzymaliśmy 

odpowiedź, że stosowny wniosek o wycięcie tych drzew zostanie wystosowany jeszcze w tym 

roku. Realizacja zadania nastąpi prawdopodobnie w roku przyszłym.  

Przewodniczący Rady Piotr Lis wystąpił o utwardzenie miejsca przy drodze gminnej w m. 

Obory w miejscu tym zatrzymuje się autobus szkolny. Wystąpiliśmy ze zleceniem do Zakładu 

Komunalnego o wykonanie tego zadania. Dodał, że warto by jeszcze w tym miejscu postawić 

wiatę przystankową, problem stwarza umiejscowienie ze względu na bardzo mało miejsca. 

Wymagana będzie również zgoda właścicieli przyległych działek. 

PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Zbigniew Bachorski w imieniu mieszkańców i własnym złożył podziękowania  za 

ukończenie przebudowy drogi gminnej Tomice-Młynik i przebudowy drogi Tomice ul. Leśna 

(droga powiatowa), podziękowania składa również radnym powiatowym i Staroście. 

Jednocześnie prosi  o wycinkę drzew w pasach tych dróg. 

Radny Kazimierz Woźniak podziękował w imieniu mieszkańców i własnym za wykonanie 

inwestycji drogowej w m. Białobłoty. 

PUNKT – 9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

Przewodniczący Rady odczytał odpowiedź Wojewody Wielkopolskiego na pismo wójta oraz 

stanowisko Rady Gminy Gizałki w sprawie  stacjonowania Zespołu Ratownictwa 

Medycznego w Gizałkach. 



Radny Tadeusz Kostuj – przypominał o zapewnieniu bezpieczeństwa na drogach w okresie 

zimowym. Zgłosił wniosek o obcięcie gałęzi przy dębie na ul. Aleja Niepodległości.  

Radny zauważył, że  gmina powinna mieć więcej zysków z fermy wiatrakowej. 

Przypominał, że na poprzedniej sesji były wnioski mieszkańców i jego w sprawie 

rewitalizacji w obrębie krzyża w m. Szymanowice 

Wójt odpowiedział, że obcięcie gałęzi, które zagrażają bezpieczeństwu trzeba zrobić 

umiejętnie, dąb jest pomnikiem przyrody. Jeżeli chodzi o zimowe utrzymanie dróg, to system 

jest niezmieniony od dwóch lat, są wyznaczone te same osoby, które wykonują ten sam 

zakres usług. Wyjaśnił, również, że rewitalizację w obrębie krzyża można wykonać ale nie ze 

środków budżetu gminy.  

Sołtys Sołectwa Szymanowice - Zbigniew Ostrowski podziękował za uzupełnienie 

oświetlenia na ul. Ogrodowej w m. Szymanowice. 

Sołtys Sołectwa Gizałki - Zenon Andrzejewski podziękował za wykonanie siłowni 

zewnętrznej w Gizałkach. Zgłosił prośbę o zasypanie kilku dziur na ul. Polnej w Gizałkach.  

Następnie odniósł się do uchwały w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Gizałki - o co tutaj chodzi i czy jest przewidziana gazyfikacja gminy – pytał sołtys. 

Wójt wyjaśnił, że Plan gospodarki niskoemisyjnej został opracowany w celu umożliwienia 

pozyskiwania środków zewnętrznych zarówno przez mieszkańców, przedsiębiorców jak                       

i samorząd na przedsięwzięcia związane z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

Będzie to np. wymiana urządzeń grzewczych, modernizacja oświetlenia na bardziej 

energooszczędne, rozwój sieci komunikacji rowerowej i wiele innych, które wiążą się 

ograniczeniem emisji do powietrza. Na podstawie tego programu będzie można pozyskiwać 

środki zewnętrzne.  

Sołtys Sołectwa Leszcyca - Stanisław Mikołajewski zgłosił prośbę o remonty bieżące ul. 

Wrzosowej w m. Leszczyca. 

Jerzy Moryson-mieszkaniec zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy z zapytaniem, 

czy sprawa kanalizacji, którą gmina przegrała została zakończona definitywnie, czy jeszcze 

się ciągnie. Kolejna sprawa otrzymał pismo od Najwyższej Izby Kontroli, która informuje go, 

że w m. Kolonia Ostrowska gmina przystąpi do opracowania w roku 2016 projektu zmian 

istniejących oznakowań przedmiotowej drogi tj. droga nr 63206P. Ponadto informują go, że 

Wójt Gminy poinformował Najwyższą Izbę Kontroli, że został zapoznany z wynikami 

kontroli NIK w przedmiocie ustawy Alkoholowej. Poinformował, że protokół czytał i chce 

stwierdzić, że został on sporządzony na podstawie zeznania Wójta Gminy oraz Kierownika 

Posterunku w Choczu  i te osoby powiedziały, że nigdy w tym temacie nie było interwencji. 

Przypomniał Sesje Rady Gminy w Tomicach gdzie pytał - czy Radny Walendowski wykupił 

koncesję na spożywanie.  

Przewodniczący Rady poprosił o zakończenie pytań w celu umożliwienia udzielenia 

odpowiedzi, po czym poprosił Radcę aby udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące rozprawy 

sądowej.     

Radca – Jerzy Matyjaszczyk wyjaśnił, że sprawa jest zakończona, apelacja była 

bezskuteczna.  

Jerzy Moryson zapytał jaki był wynik.   



Radca odpowiedział, że jest oddalone nasze roszczenie.  

Jerzy Moryson zapytał ile gminę to kosztowało.  

Przewodniczący Rady poprosił mieszkańca o zwrócenie się z pismem z powyższymi 

pytaniami,  wówczas udzielona zostanie pisemna odpowiedź. Przypomniał, że temat ten już 

był omawiany i udzielono odpowiedzi.  

Mieszkaniec pomimo kilkukrotnego wzywania Przewodniczącego Rady „do porządku” i  nie 

przeszkadzaniu w wypowiedziach nie reagował na upomnienia i nie zastosował się do uwag.  

Przewodniczący Rady stwierdził, że J. Moryson zakłóca przebieg sesji i prosił o zakończenie 

dyskusji. Mieszkaniec nie zastosował się do prośby wobec czego Przewodniczący zamknął 

dyskusję. 

PUNKT – 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad 

XXII Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 17.05.  

 

Protokołowała                                                                          Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak                                                                                 Piotr Lis 

 

 

 

 


