
Protokół nr XXI/2016 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

w dniu  18 października 2016 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Gizałkach. 
 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 14 radnych, co stanowi 93,33 % składu osobowego 

Rady Gminy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Zaproszeni sołtysi - lista 

obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Zaproszeni goście - lista obecności 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). 

Radna nieobecna – Katarzyna Lochdańska 

PORZĄDEK OBRAD XXI 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. Przyjęcie informacji: 

1)  o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2016 roku, 

2)  o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na dzień                      

30 czerwca 2016 r, 

3) o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury                             

w Gizałkach za I półrocze 2016 r. 

 7. Podjęcie uchwał w sprawie:  

1) określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gizałki, których  

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania 

z tych przystanków; 

2) przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017;  



3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318P w m. Tomice”;  

4) zmian planu budżetu na rok 2016;   

5) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016- 2026. 

  8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny 2015/2016 

  9. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych. 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12.Wolne głosy i wnioski. 

13. Zamknięcie obrad. 

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD XIX  SESJI oraz  XX SESJI RG 

GIZAŁKI 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XIX sesji. Radni 

nie wnieśli uwag. Jednogłośnie, tj. 14 głosami „za” przyjęli protokół z poprzedniej Sesji. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z XX 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 DZIAŁALNOSCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionego sprawozdania.  

Radny Tadeusz Kostuj zapytał o dzień 6-9 br. spotkanie z Prezesem Spółki ZGO NOVA                     

w sprawie organizacji zbiórki odpadów, prosił aby naświetlić istotne szczegóły. 

Wójt odpowiedział, że nie planuje się zmiany organizacji zbiórki odpadów komunalnych na 

terenie naszej gminy. Na spotkaniu omawiali sprawy przyszłościowe. Prezes przekonywał do 

zainstalowania urządzenia do ważenia odpadów celem ustalenia, z których nieruchomości jest 

ich najwięcej, ewentualnie sprawdzenie ilości odpadów do liczby mieszkańców zamieszkałych 

na tej nieruchomości. Stwierdził, że system jest drogi, być może w przyszłości rozważą 

zainstalowanie. 



Ponadto poinformował, że odbył dwa spotkania ze Starostą Pleszewskim i Dyrektorem PZDP 

na których omawiano wzajemną pomoc w realizacji inwestycji drogowych. Ustalono, że powiat 

pleszewski dofinansuje drogi, które gmina w przyszłości będzie realizować. Mówili między 

innymi o drodze Czołnochów-Robaków, wartość tej inwestycji została oszacowana na kwotę 

700 tys. zł. Poinformował również, że wystąpili do Starosty o ewentualne rozważenie 

możliwości partycypacji w kosztach budowy tej drogi, ponieważ planuje się pozyskać dotację 

w wysokości 50 % wartości tej inwestycji. Wstępnie ustalili ze Starostą, że zaproponuje na 

Radzie Powiatu dofinansowanie tej drogi w wysokości 50 %, co spowoduje, że nasz wniosek 

uzyska maksymalną liczbę punktów za partnerstwo.  Taką uchwałę Rada Powiatu już podjęła. 

Dalej poinformował, że Gmina wspiera Powiat przy budowie drogi powiatowej w Tomicach 

ul. Leśna. Planuje się dofinansowanie w wysokości 30 %, tj. 24 tys. zł. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

PUNKT – 6 – PRZYJĘCIE INFORMACJI  O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDZETU 

GMINY GIZAŁKI  ZA I PÓŁROCZE 2016 r. 

1) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2016 roku, 

2) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na dzień 

30 czerwca 2016 r, 

3) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w 

Gizałkach za I półrocze 2016 r. 

Przewodniczący Rady poinformował, że RIO pozytywnie zaopiniowała informację o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2016 roku. Pozytywnie zaopiniowały również 

wszystkie Komisje Rady Gminy Gizałki. Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem informacji                      

o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2016 roku. Radni jednogłośnie 

przyjęli trzy ww. informacje. 

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

PUNKT – 7 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała Nr XXI/105/2016 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na 

terenie Gminy Gizałki, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz 

warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o zadawanie 

pytań. Radny Tadeusz Kostuj zapytał, czy można liczyć na to, że w pasach drogi, które nie 

podlegają pod gminę będzie zabezpieczone godziwe miejsce dla oczekujących na autobus. 

Wójt wyjaśnił, że przystanki autobusowe obejmują również teren przy przystanku, dojście oraz 

wiatę przystankową. Właścicielem wiat przystankowych jest gmina, która również  o nie dba, 

natomiast teren pod wiatami jest własnością zarządcy lub właściciela drogi.  

  

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XXI/105/2016 w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Gizałki, których 

właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania z 

tych przystanków podjęta została jednogłośnie (14 głosów za) i stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 



Uchwała Nr XXI/106/2016 w sprawie przyjęcia 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. Radny Tadeusz Kostuj zwrócił uwagę na kwotę ujętą w Programie „nie mniej niż 50 

tys. zł”. 

Wójt wyjaśnił, że Rada Gminy uchwala budżet gminy, w którym zapisane są konkretne kwoty 

na dotacje do organizacji pozarządowych i to Rada Gminy będzie decydowała o wielkości 

kwoty,  w Programie jest zapis, że kwota nie może być niższa niż 50 tys. zł, ale może być 

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

XXI/106/2016 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 

2017 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

  

Uchwała Nr XXI/107/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 4318P w m. Tomice”.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o zadawanie 

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

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XXI/107/2016 w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4318P w m. Tomice” podjęta 

została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXI/108/2016   w sprawie  zmian planu budżetu na rok 2016.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Wójt przedstawił najważniejsze zmiany: gmina otrzymała zwrot wydatków wykonanych                      

w ramach FS w kwocie 83729,13 zł,  ponadto w zmianach budżetowych zaplanowano dotację 

w kwocie 24 tys. zł dla powiatu na dofinansowanie budowy drogi w Tomicach ul. Leśna.  

Zaplanowano również zwiększenie kwoty na opracowanie dokumentacji projektowej drogi 

Tomice –Szymanowice. Dokumentacja umożliwi pozyskanie dotacji z KPODL. Zwiększono 

środki na wykonanie dokumentacji projektowej nadbudowy i przebudowy budynku WTZ, 

zwiększono plan wydatków o  5 tys. zł na zadanie budowa obiektu sanitarno-szatniowego na 

boisku w Nowej Wsi i o 10 tys. zł dla OSP Ruda na wykonanie garażu. Dokonuje się zmian                

w planie przychodu polegającym na rezygnacji z planowanego kredytu w wysokości 700 tys. 

zł ze względu na oszczędności budżetowe i tym samym zmniejszy się zadłużenie gminy. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XXI/108/2016                    

w sprawie zmian planu budżetu na rok 2016 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik 

nr  10 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXI/109/2016 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 Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XXI/109/2016                      



w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016- 2026 

podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik 11 do protokołu. 

PUNKT – 8 –  INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

ZA MINIONY ROK SZKOLNY 2015/2016 

Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu komisji łączonych informacja 

szczegółowo została omówiona. Radni nie mieli pytań. Informacja stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

PUNKT – 9 –  INFORMACJA NT. ANALIZY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKWYCH 

 

Przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych.   

Oświadczenia majątkowe za rok 2015 zostały złożone zgodnie z art. 24h ustawy  z dnia                       

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446).  

 

Oświadczenia majątkowe złożyli:  

1) radni – Przewodniczącemu Rady Gminy, 

2) Wójt i Przewodniczący Rady – Wojewodzie Wielkopolskiemu, 

3) osoby funkcyjne i wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta złożyli oświadczenia 

Wójtowi Gminy. 

 

Wszystkie oświadczenia zostały złożone w terminie tj. do dnia 30.04.2015 r., po dokonanej 

analizie zostały przekazane do Urzędu Skarbowego w Pleszewie oraz    w Jarocinie. 

 

W dniu 26 września wpłynęła informacja od Wojewody Wielkopolskiego 

o złożonych oświadczeniach Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady w terminie, w których 

nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 

W dniu 4 października wpłynęła do Rady Gminy Gizałki informacja od Wójta Gminy o 

złożonych w terminie oświadczeniach przez: sekretarza, skarbnika, kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych, prezesa spółki gminnej, dyrektora samorządowej instytucji kultury 

oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta. 

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pleszewie poinformował w piśmie, które wpłynęło w dniu 

26 września o złożonych oświadczeniach i wynikach ich analizy. Informacja taka wpłynęła 

również z Urzędu Skarbowego w Jarocinie. 

Informacja stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

PUNKT – 10 –  ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

Wójt wyjaśnił, że wpłynęły dwa wnioski. Pierwszy od Radnego Jacka Janiszewskiego                             

w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych w m. Tomice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

442 oraz w sprawie ustawienia lustra, które ułatwiłoby wyjazd z ul. Akacjowej i Leśnej. 

Wniosek został przekazany do ZDW z prośbą o wykonanie. 

Kolejny wniosek Radnego Tadeusza Kostuja w sprawie naprawy i utwardzenia pobocza drogi 

w m. Szymanowice. Wójt poinformował, że przy jednej z ulic pobocze zostało już naprawione, 

przy innych uzupełniono brakujące  kruszywo. 



We wniosku wskazano również na potrzebę wymiany ogrodzenia i objęcie opieką 

przydrożnego krzyża w m. Szymanowice.  

Wójt wyjaśnił, że gmina nie może budować ani urządzać  miejsc kultu religijnego, ponieważ 

nie jest to zadanie gminy.  

 

PUNKT –11– INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Tadeusz Kostuj zabrał głos w temacie złożonego wniosku, jak wcześniej tłumaczył 

jest to miejsce historyczne poświęcone pamięci powstańców styczniowych. Zwrócił uwagę, że  

we wniosku, który złożył był też zapis o dokończeniu chodników. Na zebraniu wiejskim 

ustalono, że po części będzie to zrobione z Funduszu Sołeckiego. Uzupełnienie poboczy 

nastąpiło, za co dziękuje. Dodał, że warto miejsca pamięci historycznej zabezpieczyć układając 

wokół kostką. Poinformował, że zamówił oprawę tablicy. 

Radny Bachorski Zbigniew wnioskował, aby w m. Tomice ul. Wodna koło stawu postawić 

znak informujący: nierówności, garby oraz przy posesji  p. Hauke ustawić tablice informacyjne 

- ostry zakręt lub znak ograniczenia prędkości. 

 

PUNKT – 12 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

Radny Tadeusz Kostuj  stwierdził, że widziałby, żeby Szkoła Podstawowa w Tomicach                       

w dniu 11 listopada przybyła w formie delegacji  i wspólnie złożyliby hołd pod tablicą                            

w Szymanowicach. Uczy to również dzieci poszanowania do poległych, stwierdził radny. 

Sołtys Andrzej Matysiak poinformował, że pomimo zgłoszenia awarii światła w Tomicach na 

ul. Wodnej awaria nie została usunięta.  

Wójt odpowiedział, że zgłoszenia napraw oświetlenia przyjmuje Referat Inwestycji, sprawdzą 

to zgłoszenie.    

Sołtys Zenon Andrzejewski podziękował, za założenie lustra na skrzyżowaniu ul. Kaliskiej                

i Kolejowej w Gizałkach. Zaproponował, żeby w ramach współpracy z PZD pomyśleć                             

o naprawie nawierzchni  ul. Kolejowej  oraz wybudować tam chodnik.  

Wójt  odpowiedział, że rozmawiali z radnymi nt. prac na  ul. Kolejowej. Uważa, że do tematu 

powinni podejść przy przebudowie drogi nr 443, ponieważ te ciągi drogowe się łączą. 

Najważniejsze obecnie zadanie to zrobienie przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką od 

strony Wierzchów. To zadanie musi wykonać  ZDW. Dodał też, że odnośnie drogi powiatowej  

rozmawiał z władzami powiatu i inwestycja może być zrealizowana w kolejnych latach. 

Sołtys Zenon Andrzejewski ponowił sprawę wyznaczenia przejścia dla pieszych w rejonie 

ronda w Gizałkach. Zapytał jak obecnie przedstawia się sprawa przejęcia od ZDW działki na 

placu 3-go Maja.  

Wójt odpowiedział, że  w sprawie przejęcia działki wystąpili z wnioskiem do Wojewody 

Wielkopolskiego, czekają na decyzję. 

Wyjaśnił również, że gmina nie może wykonywać zadań, które należą do kompetencji ZDW 

czy powiatu, jedynie mogą tym organom zgłaszać potrzeby.  



Sołtys Zenon Andrzejewski odpowiedział, że ma pełną jasność w tej kwestii, prosi tylko                 

o monity 

Sołtys Andrzej Kaczmarek zgłosił, żeby dla bezpieczeństwa postawić lustro w Czołnochowie,  

z drogą w kierunku SKR. 

Wójt wyjaśnił, że na tym skrzyżowaniu planuje się  wykonanie wyspy co pozwoli na włączenie 

się do ruchu w sposób bardziej bezpieczny. Będzie też wyznaczone  przejście dla pieszych. 

Wniosek o dofinansowanie został złożony, czekają na rozstrzygnięcie konkursu. 

Radny Tadeusz Kostuj zauważył, żeby przy okazji objazdu dróg zwrócić uwagę na 

wyznaczenie przejść dla pieszych, W m. Szymanowice jest potrzeba przejścia dla pieszych                      

z kościoła na parking itd. Informował, żeby na spotkaniach z policją monitować, że 

bezpieczeństwo to przede wszystkim budowa chodników oraz budowa szerszych dróg. Radny 

prosił, żeby takie uwagi przekazywać dalej i takie stanowisko wyrażać.  

Sołtys Zenon Andrzejewski zgłosił, żeby zaplanować chociaż dla miejscowości o małym 

skupieniu ludności zakup  tabliczek kierunkowych z numerami posesji.  

Wójt odpowiedział, że zostało zrobione rozeznanie co do potrzeb ustawienia tabliczek i jeszcze 

w tym roku taki zakup nastąpi. Tabliczki zostaną zamontowane na początku 2017 roku.                        

W I etapie będą zakupione tabliczki do miejscowości gdzie nie ma wyznaczonych ulic. 

Umiejscowienie tabliczek zostało uzgodnione z Sołtysami. 

Jerzy Moryson zabrał głos jako mieszkaniec gminy zapytał Przewodniczącego Rady czym 

kieruje się wyznaczając miejsce odbywania obrad sesji. 

Przewodniczący Rady  odpowiedział, że miejsce obrad ustala z Wójtem. 

Jerzy Moryson stwierdził, że jak są  przeprosiny, to w dużej sali i sala jest prawie pusta, 

natomiast jak temat nie jest nośny to wszyscy siedzą na tej małej sali co dzisiaj.  

Następnie zapytał Wójta - kto zaopatruje szkoły w artykuły spożywcze do kuchni i na jakich 

zasadach został wyłoniony dostawca.  

Wójt wyjaśnił, że jest to pytanie do dyrektorów szkół, ponieważ za zaopatrzenie odpowiada 

kierownik danej jednostki, czyli dyrektor. Nie wie kto zaopatruje szkolne kuchnie. 

Jerzy Moryson skierował pytanie do radnych - w większości gmin na terenie Polski w wyniku 

wypłaty zasiłków 500 plus można przeznaczyć 2 %  kwoty na obsługę  tego programu. Dodał, 

że pytał się Kierownik GOPS w Gizałkach o środki na ten cel  i odpowiedziała że nasza gmina 

otrzymuje na ten cel ponad 3 mln zł. Czy nie moglibyście radni zlecić wójtowi aby utworzył 

stanowiska pracy dla bezrobotnych w naszej gminie, żeby nabywali praktyki. Oznajmił, że 

wieść gminna niesie, że funkcje te wykonuje tylko rodzina Wójta. 

Wójt odpowiedział, że w GOPS w Gizałkach były zatrudnione również osoby na nie pełnym 

wymiarze czasu pracy. Obecnie wszyscy mają pełne etaty. Poinformował, że żona pracowała                

i pracuje na pełnym etacie i zarobki jej nie uległy zmianie i nie ma to żadnego związku z tym 

co pan Moryson mówi. Wyjaśnił, że gdyby zatrudniono nowe osoby pozostali pracownicy nadal 

byliby zatrudnieni na niepełnym wymiarze czasu pracy. Warunki lokalowe w obiekcie są jakie 

są. Nie zwiększono liczby pomieszczeń, nie zakupiono dodatkowych biurek. Wszyscy 

pracownicy pracują tak jak pracowali i nie ma problemów z obsługą, ani z kompetencjami tych 

osób. Dodał, że kwota 2 % od sumy jest tylko w pierwszym roku, później te kwoty są mniejsze, 

ale są to również środki na urządzenie biura. Na dzień dzisiejszy nie ma skarg co do 

funkcjonowania systemu.   

Jerzy Moryson  przypomniał, że na jednym z posiedzeń  komisji  łączonych radny Bachorski 

wyraził się, że nie jest za wsparciem finansowym do zakupu karetki dla PCM w Pleszewie, 

dopóki nie powróci karetka z Pyzdr do Gizałek. Radny zaproponował w wówczas, żeby zebrać 

podpisy mieszkańców gminy w sprawie powrotu karetki, co uczyniono. Jego pytanie brzmi: 

czy wójt podjął jakieś działania u Wojewody z tymi podpisami? 



Wójt odpowiedział, że lokalizacja karetki w m. Gizałki jest wpisana w Wojewódzki plan 

działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Przez krótki czas zapis został 

wykreślony z jednego z załączników Planu, ale powrócił. Czy karetka powróci od 1 lipca 2017 

roku, to zadecyduje wojewoda. Na dzień dzisiejszy czekają.  

Jerzy Moryson powiedział, że jego  pytanie brzmiało czy podjęto działania w związku                            

z zebranymi podpisami?. 

Wójt odpowiedział, że  podjął działania. 

Łukasz Waniak redaktor internetowego portalu - na sesji było odczytane pismo dot. 

oświadczeń majątkowych, czy Urząd Skarbowy zaakceptował wszystkie oświadczenia 

majątkowe. 

Wójt – odpowiedział, że Urząd  Skarbowy sprawdził oświadczenia.  

Łukasz Waniak – władze centralne zapowiadają od stycznia 2017 blisko 30 % wzrost cen za 

wodę. Zapytał, czy w związku z tym Rada Gminy, Urząd Gminy  planuje pomoc dla 

mieszkańców gminy w tym temacie. 

Wójt odpowiedział, że w tej chwili nie znamy kwot, jakie będą pobierane za pobór wody                          

i odprowadzanie ścieków komunalnych. Pierwsze informacje jakie docierały w związku ze 

zmianą ustawy Prawo wodne świadczyły o tym, że będzie bardzo duży wzrost opłat. Ostatnie 

informacje mówią, że wzrost cen prawdopodobnie będzie nie do uniknięcia, niemniej jednak 

kwoty nie będą tak znaczące. Ilu procentowy wzrost, trudno powiedzieć, trzeba to oprzeć                          

o konkretną kalkulację. Przypomniał, że w gminie Gizałki przez ostatnie 3 lata stawki za wodę               

i ścieki nie były podnoszone. Dodał, że martwi fakt, że w przypadku gdy opłaty wzrosną to 

ogrodnicy i rolnicy przy znacznym poborze wody będą mieli produkty mniej konkrecyjne do 

produktów importowanych. 

Łukasz Waniak zapytał, co przewiduje Gmina, jeżeli Rząd uzna, że o 30 % podnoszą stawki. 

Wójt odpowiedział, że Rada Gminy ustala taryfy na wodę i ścieki. W tej taryfie może ustalić 

określoną stawkę, która może być wyliczona przez Zakład Komunalny, te stawki mogą zostać 

obniżone ale wówczas gmina musi przekazać refundację z budżetu gminy Zakładowi 

Komunalnemu. 

Łukasz Waniak zwrócił się do radnego Jacka Janiszewskiego - chodzą takie informacje, że 

oświadczeniem radnego zajmuje się Prokuratura. Spytał, czy tak jest? 

Radny Jacek Janiszewski  odpowiedział, że jemu nic o tym nie wiadomo. 

Łukasz Waniak zwrócił się do radnej Mileny Bartnik -  otrzymał e-maila od mieszkanki, która 

zarzuca radnej, że porusza się samochodem bez uprawnień. Zapytał, czy to prawda? 

Radna Milena Bartnik odpowiedziała, że jest to nieprawda, uprawnienia ma.  

Łukasz Waniak – zapytał radną, czy wobec tego może je pokazać?. 

Radna Milena Bartnik - odpowiedziała, że przy sobie nie ma. 

Powstał ogólna dyskusja dotycząca zadanych pytań, Przewodniczący Rady poprosił                                 

o zakończenie ogólnej dyskusji i zadawanie pytań. 

Łukasz Waniak – dodał, że chodzi o bezpieczeństwo nas wszystkich. 



Przewodniczący Rady przypomniał, że on udziela głosu. Natomiast sprawa musi zostać 

wyjaśniona. 

 

PUNKT – 13 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad 

XXI Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 17.20.  

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak         Piotr Lis 

 

 

 

 

 

 


