
Protokół nr XIX/2016 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

w dniu 19 sierpnia 2016 r. 

w sali Świetlicy Wiejskiej 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. Ponadto w Sesji udział 

wzięli sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu oraz kierownicy gminnych 

jednostek organizacyjnych, 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) oraz przedstawił porządek obrad. 

Radny nieobecny – Mieczysław Sawicki 

 

 

PORZĄDEK OBRAD XIX 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) wyłączenia dróg z użytkowania; 

2) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu; 

3) zmiany uchwały Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 grudnia 2015 r.                     

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu;  

4) zatwierdzenia projektu pn. „Akademia Aktywności. Kompleksowy program 

aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy Gizałki” nr RPWP.07.01.02-

30-0028/15; 



5) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zakupu 

doposażenia ambulansu ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. 

w Pleszewie; 

6) zmian planu budżetu na rok 2016; 

7) zmian do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gizałki na lata 2016- 2021. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

Wójt zgłosił autopoprawkę do zapisu w siódmej uchwale: zapis „na lata 2016-2021”, zmienić 

„na lata 2016-2026”. 

 

Przewodniczący Rady odczytał pkt 7 porządku obrad po zgłoszonej autopoprawce.  

Radni nie mieli uwag. 

 

PUNKT –  3  – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD POPRZEDNIEJ SESJI 

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 

MIEDZYSESYJNYM  

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji. 

Radny Zbigniew Swędrowski – zapytał o informację odnośnie spotkania Wójta ze Starostą 

Pleszewskim w sprawie modernizacji dróg powiatowych, czy zapadła jakaś decyzja w sprawie 

modernizacji ul. Kolejowej  w Gizałkach – pytał radny. 

 



Wójt odpowiedział, że rozmowa dotyczyła dróg w m. Tomice ul. Leśna, Orlina-Białobłoty, 

oraz drogi z Orliny w kierunku na Chocz. Nie było rozmowy na temat. ul. Kolejowej, wcześniej                     

w tym temacie była korespondencja.  

Wójt poinformował, że z dniem 15 lipca br. gmina Gizałki stała się właścicielem gruntów przy 

Zespole Szkół w Gizałkach. Grunt zakupiono za 95 tys. zł, powierzchnia 20 arów. Dodał, że 

obecnie sprawa jest na etapie porządkowania tego terenu z przeznaczeniem na rozbudowę 

infrastruktury sportowej. 

27 lipca odbył spotkanie z przedst. spółki EDUFIN, z którą nasza gmina realizuje                                         

w partnerstwie projekt pn. „Akademia Aktywności. Kompleksowy program aktywizacji 

zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy Gizałki”  

Dalej wyjaśnił, że Projekt ten będzie realizowany w latach  2016 - 2018. Kierowany jest do               

56 osób bezrobotnych w przedziale wiekowym od 15-64 lat. W ramach projektu osoby te mogą 

powiększyć swoje umiejętności zawodowe. W ramach tego projektu będzie odbywało się 

również poradnictwo psychologiczne oraz zawodowe. Zaplanowane zostały szkolenia                              

w zakresie: księgowości płac i kadr, st. magazyniera z obsługą wózka widłowego. Można nabyć 

uprawnienia do kierowania pojazdami (kat. B). Wszyscy uczestnicy projektu będą otrzymywali  

wynagrodzenie (5 zł za godzinę), posiłek. Osoby, które mają małe dzieci mogą wynająć 

opiekuna, odpłatność dla opiekuna wyniesie 15 zł za godzinę. Po zakończeniu projektu, każdy 

z uczestników będzie mógł odbyć 4 - miesięczny staż  płatny 1400 zł netto dla każdego 

uczestnika. Wkład gminy to udostepnienie pomieszczeń. Mieszkańcy o projekcie  

powiadomieni zostali poprzez ogłoszenie na stronie BIP Gizałki oraz kurendy. 

W dniu 9 sierpnia odbył  spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii, który zwrócił się                      

o wyznaczenie miejsca na grzebowisko dla świń  zaatakowanych przez Afrykański pomór świń. 

Wyjaśnił, że  choroba ta obecnie nie występuje na naszym terenie, niemniej jest obowiązek 

wyznaczenia takiego miejsca. Grzebowisko zostało wyznaczone  w sąsiedztwie składowiska 

odpadów w Gizałkach.  

Poinformował również, że Gmina pozyskała dotację z PROW do budowy drogi w m. 

Krzyżówka. Kwota dofinansowania wynosi 1.267 tys. zł . Cała wartość inwestycji to prawie              

2 mln. zł, zadanie zaplanowano na okres 2 lat, ale jeżeli Urząd Marszałkowski wyrazi zgodę,  

to może zostanie zakończone w przyszłym roku. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ  

 

Uchwała Nr XIX/96/2016 w sprawie wyłączenia dróg z użytkowania. 

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

pytań. 

Radny Tadeusz Kostuj – złożył wniosek formalny, żeby w protokole był zapis: następuje 

wyłączenie drogi z użytkowania ale nastąpiła zmiana kategorii. Temat omawiali na Komisji, 

drogi po wyłączeniu zyskują status drogi wewnętrznej.  

Przewodniczący Rady dodał, że na Komisjach łączonych temat szeroko omawiali, drogi 

zmieniają tylko kategorie użytkowania.   

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

obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XIX/96/2016 w sprawie wyłączenia dróg                     



z użytkowania podjęta została 11 głosami „za” przy trzech wstrzymujących się i stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XIX/97/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz 

ustalenia ich przebiegu. 

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

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

sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XIX/97/2016 w sprawie zaliczenia dróg 

do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu podjęta została 12 głosami „za” 

przy 2 wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Uchwała Nr XIX/98/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/70/2015 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu 

Wielkopolskiemu. 

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

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

sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XIX/98/2016 w sprawie zmiany uchwały 

Nr XIII/70/2015 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu podjęta została 14 głosami „za”                           

i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Uchwała Nr XIX/99/2016 w sprawie  zatwierdzenia projektu pn. „Akademia Aktywności. 

Kompleksowy program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy 

Gizałki” nr RPWP.07.01.02-30-0028/15. 

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

pytań. Z uwagi na brak pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała                                  

Nr XIX/99/2016 w sprawie  zatwierdzenia projektu pn. „Akademia Aktywności. 

Kompleksowy program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy 

Gizałki” nr RPWP.07.01.02-30-0028/15 podjęta została 14 głosami „za” i stanowi załącznik 

nr 9 do protokołu. 

 

 

Uchwała Nr XIX/100/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Pleszewskiego na dofinansowanie zakupu doposażenia ambulansu ratunkowego 

Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pleszewie. 

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

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

sali obrad obecnych było 14 radnych Uchwała Nr XIX/100/2016 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zakupu doposażenia 

ambulansu ratunkowego Pleszewskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Pleszewie 

podjęta została 10 głosami „za” przy 4 wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

 

Uchwała Nr XIX/101/2016 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2016. 

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

pytań. 



Wójt zgłosił autopoprawkę dotyczącą zmiany nazwy zadania „Budowa wraz z przebudową 

drogi gminnej Dziewiń Duży -Czarnybród”. W projekcie uchwały jest „Przebudowa drogi 

gminnej nr 602046P Dziewiń Duży- Czarnybród”. Zmianie ulegnie załącznik nr 3, dz. 600 

rozdz. 60016, paragraf 6050. Dodał, że będzie to miało odniesienie również do uzasadnienia              

i do WPF. Chodzi o spójną nazwę zarówno z dokumentacją projektową, pozwoleniem na 

budowę oraz środkami zapisanymi w budżecie na realizację tego zadania.    

Radny Zbigniew Bachorski - zapis w rozdz. 70005- zwiększa się plan wydatków o kwotę                

200 tys. zł  z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi 

gminne  w Bałobłotach i  Dziewiniu. Ile tam jest arów, czy jest to ostateczna kwota – pytał 

radny  

Wójt odpowiedział, że droga w m. Krzyżówka była budowana z przejęciem gruntów 

prywatnych przez gminę, na zasadzie przepisów tzw. spec ustawy. Wyjaśnił, że Gmina jest 

zobowiązana zapłacić mieszkańcom odszkodowanie wg wyceny rzeczoznawcy. Procedurę 

wyceny tych gruntów oraz zlecenie wyceny rzeczoznawcom wykonuje Starosta, natomiast 

środki na odszkodowania zabezpiecza gmina. Dalej poinformował, że wyceny jeszcze nie 

zostały wykonane, przyjęliśmy to szacunkowo. Poinformował również, że gmina ma  

szczegółowy wykaz działek, który jest do wglądu. Kwota odszkodowania została podana wg 

kosztorysu inwestorskiego, po przetargu kwota ta zapewne się zmniejszy. Dodał też, że jak 

ostateczna kwota będzie już znana, to poinformuje.  

Po odczytaniu autopoprawki nastąpiło głosowanie, autopoprawkę  przyjęto jednogłośnie. 

Po czym nastąpiło głosowanie nad uchwałą. Uchwała Nr XIX/101/2016 w sprawie zmian 

planu budżetu na rok 2016 podjęta została jednogłośnie (14 głosami „za”) i stanowi załącznik 

nr 11 do protokołu. 

 

 

Uchwała Nr XIX/102/2016 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.  

Wójt zgłosił autopoprawkę. Zmianie ulegnie zapis w objaśnieniach pkt. 3. Nastąpi zmiana                 

w wykazie przedsięwzięć do WPF zmienia się nazwę zadania, nowa nazwa brzmi: „Budowa 

wraz z przebudową drogi gminnej Dziewiń Duży- Czarnybród”. 

Radni nie mieli pytań. Przewodniczący Rady odczytał treść cz. uchwały po zmianie. Nastąpiło 

głosowanie autopoprawki, którą przyjęto jednogłośnie.  

Po czym nastąpiło głosowanie nad uchwałą. Uchwała Nr XIX/102/2016 w sprawie zmian 

do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gizałki na lata 2016- 2026. podjęta została 

14 głosami „za” i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

PUNKT – 7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH  

 

Wójt wyjaśnił, że wpłynęły interpelacje Radnej Violetty Drobniewskiej pierwsza                            

w sprawie oczyszczenia chodnika z chwastów przy drodze powiatowej, co zostało wykonane.  

Ponadto Radna wznowiła interpelację w sprawie usunięcia nierówności na  drodze powiatowej 

Gizałki-Wierzchy. Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie wykonał te naprawy.  



Radna wnosi też o naprawę drogi w m. Wierzchy (100 m). Naprawę można zrobić w ramach 

napraw bieżących lub zaplanować w przyszłorocznym budżecie. 

Radna wnosi również o  wykonanie tabliczek z numerami do posesji w tych miejscowościach, 

w których nie ma nazw ulic. Wójt poinformował, że planuje się zakup tabliczek, będą również 

zwracać się o przeznaczanie na ten cel środków z Funduszu Sołeckiego. 

 

PUNKT – 8 – INTEREPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radny Zbigniew Bachorski – zapytał jak przedstawia się sprawa zbierania podpisów                            

w sprawie stacjonowania karetki pogotowia w Gizałkach i jaki będzie ciąg dalszy. 

 

Wójt odpowiedział, że jest czas do października, będą starali się sprawę stacjonowania karetki  

przynajmniej monitorować.  

 

PUNKT – 9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

 

Radny Tadeusz Kostuj złożył wniosek o utwardzenie pobocza w m. Szymanowice                                

(ul. Kościelna, Ogrodowa, droga Szymanowice-Czołnochów), zniszczenia powstały po 

wykonaniu sieci kanalizacyjnej, budowie wiatraków. Kolejny wniosek w sprawie wykonania 

naprawy chodników dla pieszych (ul. Kościelna, Parkowa). Prosił również o wykonanie 

ogrodzenia i objęcie opieką (przez UG) miejsca pamięci Powstańców Styczniowych.  

 

Radna Vioetta Drobniewska złożyła podziękowanie za wykonanie zadania. 

Zbigniew Ostrowski sołtys Sołectwa Szymanowice – stwierdził, że nie wie gdzie radny 

Kostuj wskazuje miejsce, w którym brakuje utwardzonego pobocza. 

Radny Tadeusz Kostuj – odpowiedział, że na wysokości p. Paciuch, tam należałoby utwardzić 

pobocze tłuczniem.  

Wójt wyjaśnił, że na tym odcinku było zebrane pobocze, ponieważ było ponad jezdnią, można 

je utwardzić.  

Zenon Andrzejewski sołtys Sołectwa Gizałki – poinformował, że w Regulaminie w sprawie 

wykonania witacza jest zapis, że każda wieś musi mieć wypisane hasło wraz z herbami gminy  

i Powiatu. Prosił żeby Urząd Gminy zapewnił takie afisze dla poszczególnych sołectw.  

Następnie złożył podziękowanie Wójtowi i Radzie za wykonanie (ze środków FS)  klimatyzacji 

w sali Wiejskiej Wsi Gizałki. Prosił aby w następnym planie budżetowym zaplanować                                  

nagłośnienie tej sali oraz zakup kilku mikrofonów. 

Wójt wyjaśnił, że organizatorem konkursu na najładniejszy witacz jest Starostwo Powiatowe 

w  Pleszewie, które jest autorem regulaminu. Jeśli jest problem z hasłem i herbami to muszą 

umówić się na określony dzień, żeby te materiały wydrukować.   

Jeśli chodzi o głośniki na Sali Wiejskiej, to warto by tutaj  pomyśleć o wygłuszeniu sali, 

porozmawiać z fachowcami w sprawie wytłumienia. Stwierdził, że  warto by ustawić głośniki 

z GCK i zobaczyć jaki będzie efekt, gdy będzie dobry, wówczas głośniki można zakupić. 

Zenon Andrzejewski poinformował, że sprawdzali wygłuszenie sali poprzez zawieszenie 

dekoracji i to już poprawiło akustykę.  



Jan Strzyżykowi mieszkaniec gminy Gizałki zgłosił, że złożył do Zakładu Komunalnego                    

w Gizałkach wniosek o przyłączenie w przyszłości wodociągu do budynku. Po złożeniu 

wniosku zażądano od niego 80 zł opłaty. Pytał, czy opłata za złożony wniosek to są ustalenia 

Rady czy Zakład Komunalny przejął wodociąg na własność i kieruje się swoimi zasadami. 

Elżbieta Walczak  księgowa Zakładu Komunalnego w Gizałkach  wyjaśniła, że w kolejnych 

latach kwota opłaty przyłączeniowej się zmieniała, obecnie obowiązująca opłata zatwierdzona 

Uchwałą Rady Gminy jest minimalna.  

Jan Strzyżykowski – odpowiedział, że jak został poinformowany przez Wójta, za złożony 

wniosek nie ma żadnych opłat. 

Wójt – odczytał zapis z Uchwały Rady Gminy Gizałki z dnia 1. 12.2015 r., w sprawie 

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków: 

 „ stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych -100,00 zł netto”. 

 

Jan Strzyżykowski - stwierdził, że w tej chwili płacił za wniosek, a to nie jest przyłączenie. 

Przyłączenie może będzie robił za 3 lata. 

Przewodniczący Rady poinformował mieszkańca, że może w tej sprawie złożyć pismo                            

i uzyska pisemną odpowiedź.  

Radny Tadeusz Kostuj poprosił, żeby przedstawiciel Zakładu Komunalnego potwierdziła, czy 

faktycznie opłata została pobrana za wniosek. 

Elżbieta Walczak wyjaśniła, że  to została pobrana opłata przyłączeniowa, nie za wniosek. 

Pan Jerzy Moryson  mieszkaniec gminy Gizałki poinformował, że w czerwcu i lipcu br.                       

w Sądzie Rejonowym w Pleszewie odbyło się posiedzenie pojednawcze w sprawie                                     

z powództwa cywilnego o czyn z art 212 i 216 kodeksu karnego.  Pani Łoza wystąpiła, aby ją 

przeprosił na forum Gizałki 24 lub w miejscowej gazecie. Na co nie wyraził zgody. 

Zaproponował, że może się pojednać z panią Łozą, pod warunkiem, że przeprosiny wygłosi na 

sesji Rady Gminy.  

Tekst przeprosin odczytany na sesji Rady Gminy Gizałki. 

Oskarżony Jerzy Moryson oświadcza, że przeprasza oskarżycielkę prywatną Sławomirę Łozę 

za słowa wypowiedziane w dniu 22 października 2015 roku podczas Sesji Rady Gminy Gizałki, 

gdyż nie miał zamiaru w żaden sposób jej znieważać, bądź wypowiedzieć się o niej w sposób 

poniżający jej godności w opinii publicznej i zobowiązuje się wyrazić takie przeprosiny 

podczas sesji rady gminy, co niniejszym uczyniłem. Przepraszam panią. 

Jerzy Moryson zapytał o  sprawy szkoleń w ramach projektu pn. „Akademia Aktywności”, 

czy rzeczywiście na terenie naszej gminy jest takie zapotrzebowanie w tych zawodach, że                     

w tym kierunku idziemy.  Czy nie można by przeprowadzić kursów w innych zawodach, czy 

Program na to nie pozwala. 

Wójt – wyjaśnił, że dwa lata temu odbyły się kursy w zakresie wykańczania wnętrz 

(tapetowanie, malowanie), kilka osób skorzystało niemniej jednak te kursy nie cieszyły się 

dużym zainteresowaniem. Obecnie jest duże zainteresowanie, zostały utworzone 4 grupy po       

14 osób, największe zainteresowanie jest z zakresu zdobycia uprawnień do kierowania 



pojazdami (kat. B). Dalej wyjaśnił, że zapotrzebowanie na rynku pracy jest analizowane przez 

PUP i na bazie tych badań ten Program został napisany i propozycje takich, a nie innych 

zawodów.  

Jerzy Moryson stwierdził, że cieszy fakt, że informacje  o Programie oprócz zamieszczenia   

w BIP Gizałki wysłane zostały również w formie kurendy i uważa, że również w przypadku 

innych informacji mieszkańcy tak powinni być powiadamiani. 

Jerzy Moryson zapytał Wójta - jakimi kryteriami kieruje się przyjmując pracowników na staże 

do Urzędu Gminy? 

Wójt wyjaśnił, że osoba zgłasza się poprzez Powiatowy Urząd Pracy  i gdy jest możliwość 

dofinansowania przez PUP ta osoba jest zatrudniana. Na dzień dzisiejszy zgłosiła się jedna 

osoba do odbycia stażu. Obecnie jest   4, czy 5 stażystów. Nieraz jest tak, że w PUP są miejsca 

na staż adresowane do konkretnych osób w odpowiednim wieku o odpowiednich 

kwalifikacjach. 

Jerzy Moryson stwierdził, że ma inną  informację. Jeżeli jest to prawda, że jest tylko jedno 

podanie, to czy wójt odmówił kiedyś zatrudnienia na staż. 

Wójt odpowiedział, że w ramach określonego projektu PUP to tak, wynika to np. z tego, że 

projekt PUP jest adresowany do konkretnej wiekowo osoby. 

Jerzy Moryson  zapytał, czy to prawda, że jak w BIP Gizałki było ogłoszenie o naborze na 

stanowisko w Urzędzie Gminy, to nie było podanej kwoty wynagrodzenia. 

Wójt wyjaśnił, że było określone stanowisko urzędnicze, a do tego są określone kwoty 

płacowe. W ramach tego stanowiska było zaplanowane maksymalne wynagrodzenie.  

Jerzy Moryson zapytał jaka to była  kwota. 

Wójt wyjaśnił, że w tej chwili nie pamięta. Każdy pracownik, zaczyna pracę od referenta                    

i stopniowo awansuje.  Tutaj zaproponowano maksymalną kwotę do tego stanowiska. 

Jerzy Moryson poprosił o poinformowanie  go telefonicznie,  jakie są widełki płacowe do tego 

stanowiska. 

Zapytał, czy prawdą jest że zakup 20 arów przy Zespole Szkół w Gizałkach jest transakcją 

wiązaną, chodzi taka plotka, że zakup nastąpił i jeszcze ktoś z rodziny zostanie zatrudniony                 

w Urzędzie Gminy. 

Wójt wyjaśnił, że nie ma takich możliwości, w najbliższym czasie nie planuje się ogłaszać 

konkursów dotyczących zatrudnienia. Istotnie córka właścicielki jest już wcześniej zatrudniona 

na stażu, ale staż zakończy się tak jak przewiduje umowa stażowa i nie było rozmowy                              

o przedłużeniu komukolwiek umowy. Dodał, że jest to zwykłe pomówienie. 

Jerzy Moryson oświadczył, że pisze, komentuje i będzie to nadal robił pod swoim imieniem                    

i nazwiskiem. 

  

 

 



PUNKT – 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad 

XIX Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 17:31. 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak        Piotr Lis 

 

 


