
Protokół nr XVIII/2016 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

w dniu 14 lipca 2016 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy w  Gizałkach. 
 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100 % 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 Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 10.00 witając 

wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

Następnie stwierdził, że na Sesji jest obecnych 14 radnych, po czym przedstawił porządek 

obrad. 

W trakcie czytania porządku obrad przybył Radny Zenon Tomaszewski (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XVIII 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) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki; 

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 

zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3) terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi; 

4) ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjne - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część 

roku; 



5) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej; 

6) zmian planu budżetu na rok 2016; 

7) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 

2016-2021 r. 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

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. 15 głosami "za" przyjęli protokół z poprzedniej Sesji. 

PUNKT – 4 – INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH 

PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIEDZYSESYJNYM 

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. Radni nie 

mieli pytań. 

Wójt przedstawił ważniejsze działania jakie podejmował w okresie międzysesyjnym. 

Odbył naradę z Dyrektorami placówek oświatowych gminy Gizałki zorganizowaną głównie             

w kontekście wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Ustalono, że gmina będzie 

organizatorem wypoczynku letniego uczniów nad morzem. Na 10-dniowy turnus do Ustronia 

Morskiego w dniu 23 lipca br. wyjedzie  54 uczniów w tym 15 uczniów pojedzie całkowicie 

nieodpłatnie w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce lub inne osiągnięcia, pozostali 

uczestnicy poniosą częściową odpłatność (300-350 zł). Ponadto zaplanowano tygodniowe 

półkolonie, które częściowo się już odbyły, uczestniczyło około 70 uczniów. Uczniowie mieli 

możliwość wyjazdu na basen, do kina oraz brali udział w zajęciach sportowych.  

Kolejnym istotnym działaniem jest podjęcie starania w celu pozyskania dotacji z WFOŚiGW  

w celu  przeprowadzenia rekultywacji składowiska odpadów. W związku z tym uczestniczył              

w dwóch spotkaniach 20 i 27 czerwca br., w którym brali udział przedstawiciele  ZGO w 

Jarocinie oraz innych gmin, z którymi wspólnie będą przeprowadzać rekultywację. Warunkiem 

złożenia wniosku o dofinansowanie jest wykazanie się odpowiednią powierzchnią do 



zrekultywowania. Dalej wyjaśnił, że gminne składowisko jest zbyt małe, dlatego musimy 

połączyć siły. Obecnie pertraktujemy odnośnie samego wykonawstwa. Poinformował, że 

najbardziej interesowałoby nas wykonawstwo Zakładu Komunalnego Gizałki, aby mieć 

pewność, że nadzór jest właściwy. 

Odbył również spotkanie z właścicielami gruntów przyległych do Zespołu Szkół w Gizałkach  

w celu zakupu terenu pod inwestycje oświatowe, głównie infrastrukturę sportową. Działka, 

którą gmina ma zakupić ma ponad 2 tys. m2. Wyjaśnił też, że właściciele początkowo ustalili 

cenę 150 tys. zł . Ostatecznie wynegocjowano kwotę 95 tys. zł. Dodał też, że wycena jest 

zgodna z negocjacją, w dniu jutrzejszym prawdopodobnie dojdzie do transakcji. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała Nr XVIII/89/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gizałki. 

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

Głos zabrał Wójt i wyjaśnił, że chodzi o zmianę Regulaminu w kontekście wyroku WSA                        

w Poznaniu, który zakwestionował uszczegółowienie pewnych regulacji zaproponowanych               

w regulaminie. WSA w Poznaniu stoi na stanowisku, że jeżeli jakiś zapis jest wprowadzony 

ustawą, to nie należy tej regulacji powtarzać w Regulaminie. Dalej wyjaśnił, że jeżeli chodzi            

o sposób utrzymania porządku i czystości na terenie gminy, to nie ulega zmianie.  

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

głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XVIII/89/2016 w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała Nr XVIII/90/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                           

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

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

Radni nie mieli pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała                     

Nr XVIII/90/2016 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług                            

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                           

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XVIII/91/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

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

Radni nie mieli pytań. Uchwała Nr XVIII/91/2016 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu 



uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęta została jednogłośnie 

i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała Nr XVIII/92/2016 w sprawie ryczałtowej rocznej stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne - 

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

 

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

Radni nie mieli pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr 

XVIII/92/2016 w sprawie ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjne - wypoczynkowe, 

wykorzystywanych jedynie przez część roku podjęta została jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała Nr XVIII/93/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz 

określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

 

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

Radni nie mieli pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr 

XVIII/93/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz określenia 

warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała Nr XVIII/94/2016 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2016. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, poprosił o pytania. 

Wójt wyjaśnił, że zmniejszamy plan dochodów o kwotę 5120 zł., środki pozyskano z Fundacji 

Polsko-Niemieckiej na współpracę młodzieży. Od dotacji odstąpiliśmy z tego względu, że 

strona niemiecka nie wywiązała się z wcześniejszych deklaracji. Chodzi o wymianę młodzieży 

strażackiej w wieku do 26 lat, przyjechali strażacy z Niemiec, ale starsi.  

Zwiększono plan dochodów o kwotę 6 tys. zł, ponieważ była możliwość pozyskania 

dodatkowych środków na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych. Taka kwota 

została pozyskana i wykorzystana przez placówki oświatowe. 

Zmniejszono również środki o kwotę 3 tys. zł na rozbudowę sieci wodociągowej                                       

ul. Wrzesińska. Środki w całości nie są potrzebne w związku z tym nastąpiło umniejszenie.   

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

głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XVIII/94/2016 w sprawie 



zmian planu budżetu na rok 2016 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do 

protokołu. 

Uchwałą Nr XVIII/95/2016 w sprawie zmian do Wieloletnie Uchwały Finansowej Gminy 

Gizałki nalata 2016-2021. 

 

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

Radni nie mieli pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały 

pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych Uchwałą Nr 

XVIII/95/2016 w sprawie zmian do Wieloletnie Uchwały Finansowej Gminy Gizałki 

nalata 2016-2021 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

PUNKT - 7 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH. 

Pan Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły następujące interpelacje:   

Przewodniczący Rady Piotr Lis złożył interpelację w sprawie  wykonania przejścia dla 

pieszych w miejscowości Obory. W powyższej sprawie wystąpiliśmy z pismem do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp. o dalszych działaniach poinformujemy po uzyskaniu 

odpowiedzi od zarządcy drogi. 

Radna Katarzyna Lochdańska złożyła interpelację w sprawie przejścia dla pieszych                             

w miejscowości Wronów. W powyższej sprawie również wystąpiliśmy z pismem do Zarządu 

Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wlkp., o dalszych działaniach poinformujemy po uzyskaniu 

odpowiedzi od zarządcy drogi. 

Radna Teresa Majdecka złożyła interpelację w sprawie usunięcia drzew zagrażających 

bezpieczeństwu uczestnikom ruchu oraz oczyszczenia i wykoszenie pobocza przy drodze nr 

443 w Nowej Wsi. W powyższej sprawie wystąpiliśmy do ZDW w Ostrowie Wlkp. Ponadto 

radna zgłosiła naprawę studzienki kanalizacyjnej przy bloku. Naprawa studzienki zlecona 

została do Zakładu Komunalnego Gizałki. 

Radna Milena Bartnik złożyła interpelację w sprawie wykoszenia rowów przy drodze 

prowadzącej do sali OSP w Rudzie Wieczyńskiej. Radna zaznaczyła, że sprawa jest pilna ze 

względu na rosnącą tam niebezpieczną roślinę barszcz Sosnowskiego. Po dokonaniu 

szczegółowych oględzin stwierdzono, że w rowach tych rośnie barszcz zwyczajny, który nie 

jest rośliną toksyczną, ani szkodliwą dla zdrowia, ale żeby nikt z mieszkańców się nie niepokoił 

rośliny te zostaną skoszone. Dodał też, że warto żeby takie informacje  nagłośniły media, żeby 

społeczeństwo się nie niepokoiło. Ponadto poinformował, że pobocza dróg gminnych będą 

wykaszane po raz drugi w drugiej połowie lipca przez Zakład Komunalny a jeżeli będzie 

potrzeba to będą wykoszone również po raz trzeci. 

Przewodniczący Rady poinformował, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji  

wpłynęły jeszcze dwie interpelacje, na które odpowiedź zostanie udzielona na kolejnej sesji.  

Radny Zbigniew Swędowski zapytał na jakim etapie są prace związane z podziałem                                    

i przejęciem placu przy figurze w Gizałkach.  



Wójt odpowiedział, że zlecili geodecie wykonanie rozgraniczenia gruntów, termin wykonania 

tych prac nastąpi pod koniec sierpnia. Po czym wystąpią do samorządu Województwa 

Wielkopolskiego o przekazanie gruntów,  wstępnie wiadomo, że będzie to możliwe.  

PUNKT - 8 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Zenon Tomaszewski  zgłosił, że  przy drodze wojewódzkiej w m. Kolonia Obory został 

zniszczony przystanek autobusowy. 

Radna Katarzyna Lochdańska  zgłosiła wykoszenie rowu oraz wycięcie krzaków, które 

utrudniają widoczność na rozwidleniu dróg w m. Wronów w kierunku Obory, Ruda 

Wieczyńska. 

Radny Zbigniew Bachorski zgłosił o wycięcie topoli przy drodze za Tomicami, ponieważ  

zagrażają bezpieczeństwu poruszających się po drodze.  

Wójt wyjaśnił, że gmina wydawała zezwolenia do Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

w sprawie wycięcia drzew.  

Radny Jacek Janiszewski zgłosił o wycięcie gałęzi w m. Tomice ul. Wodna, ul. Akacjowa                    

i na drodze w kierunku Ciemierowa.  

PUNKT - 9 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

Radny Kazimierz Woźniak w imieniu mieszkańców podziękował za naprawę drogi 

Białobłoty-Orlina. 

Radny Zenon Tomaszewski w imieniu mieszkańców Kolonii Ostrowskiej, Świerczyny, 

Kolonii Obory i Studzianki podziękował za naprawy dróg. 

Wójt poinformował, że wszystkie drogi zaplanowane w ramach modernizacji, budowy, 

rozbudowy w oparciu o środki FS i budżetu gminy wykonano, pozostały do poprawienia  dwie 

drogi w Białobłotach i Tomicach. Niezależnie od tego pod koniec lipca będzie robiona droga 

Tomice-Górki. 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Kostuj zgłosił, że powinna nastąpić wymiana starych 

słupów energetycznych oraz aby podjęte na dzisiejszej Sesji  uchwały dotyczące gospodarki 

odpadami przekazać mieszkańcom do wiadomości w formie kurend. 

Zenon Andrzejewski - Sołtys Sołectwa Gizałki złożył spóźnione gratulacje Wójtowi  za 

uzyskane absolutorium, Radzie za jednomyślność oraz podziękowanie za wykonanie tych próśb 

o które się zwracał: naprawy dróg, namalowanie przejścia dla pieszych na ul. Kaliskiej, 

zainstalowanie klimatyzacji w sali wiejskiej, naprawę nawierzchni jezdni ul. Kolejowej. Po 

czym zgłosił prośbę żeby namalować pasy na jezdni w okolicy ronda na ul. Kaliskiej. Następnie  

odniósł się do sprawy gruntu przy figurze: ponieważ  obecnie gmina  nie jest właścicielem tego 

gruntu, czy można by było zabezpieczyć środki FS, żeby nie przepadły - pytał sołtys. Kolejna 

pytanie dotyczyło  sprawy z przedsiębiorcą panem Wawrzyniakiem. Odbyło się spotkanie                     

w Urzędzie Gminy dotyczące próby ugody zakończone prawdopodobnie fiaskiem, czy Wójt 

lub radca mógłby przybliżyć  na jakim etapie obecnie jest sprawa. Dodał, że w środowisku 

„wrze”,  mówi się o sumach w granicach 1200 tys. zł, które grożą gminie do zapłaty.  Następnie 



zapytał czy Wójt mógłby się również  odnieść do sprawy związanej z wyborem  Komendanta 

Gminnego Straży. Stwierdził, że tutaj też mówi się o dokonaniu wyboru w sposób niezgodny 

ze statutem straży.  

Wójt odpowiedział, że wykonanie przejścia dla pieszych przy rondzie na ul. Kaliskiej było 

zgłaszane do Zarządu Dróg Wojewódzkich, który to analizował. Tam  muszą być zachowane 

pewne odległości od ronda i był z tym problem. Jeżeli chodzi o środki Funduszu Sołeckiego, 

jeżeli zajdzie taka sytuacja, że nie będzie można ich wykorzystać, wówczas można zdecydować 

o tym, że zostaną przesunięte na inne zadania, ale myśli, że do końca września ta sprawa się 

wyjaśni. Jeśli chodzi o straże, jest to Stowarzyszenie i nie może ingerować w jakiekolwiek 

działania druhów strażaków. Jeżeli chodzi o sprawę z panem Wawrzyniakiem, to były 

rozmowy, odbyło się spotkanie z p. Warzywniakiem, radni uczestniczyli w spotkaniu. Wie, że 

są próby nagłaśniania tej sprawy. Dodał również, że dokumenty są w Sądzie i  na bieżąco 

poinformuje o każdym etapie działań Sądu i poszczególnych stron. 

Kaczmarek Andrzej – Sołtys Sołectwa Szymanowice podziękował za drogę wykonaną                        

w ramach Funduszu Sołeckiego. Poinformował też, że był spływ kajakowy, po biwakowaniu 

uczestników, za mostem w Czołnochowie pozostała kopa śmieci.  

Wójt odpowiadał, że jeśli chodzi o porządek, to należy do obowiązku właściciela 

nieruchomości w tym przypadku do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, 

który powinien to usunąć. Jako gmina będą musieli dopilnować i pomóc. Uprzątnąć teren 

trzeba.  

Andrzej Weber – Kierownik WTZ  w Gizałkach przyłączył się do podziękowań jakie złożył 

sołtys Gizałek za przeprowadzony remont ul. Kolejowej. Poinformował, że nadal po opadach 

deszczu pozostaje olbrzymia kałuża, która znajduje się na wysokości budynku WTZ, jednak to 

co zostało zrobione w znacznym stopniu poprawiło stan ulicy.  

Następnie Kierownik zapytał o plany odnośnie  strychu nad WTZ-m.  

Wójt odpowiedział, że odbyło się spotkanie z projektantem o czym informował wcześniej na 

jednej z Sesji, największy problem stanowi  klatka schodowa. Projektant jest też rzeczoznawcą 

budowlanym m. innymi od spraw ppoż. i zajął się tym gruntownie.  Jeśli eksperci uznają, że 

nie da się tego wykonać, to pozostaje tylko wymiana dachu. Dalej wyjaśnił, że póki co jest 

założenie żeby obiekt podwyższyć i założyć nowy dach.  Jest też alternatywa wybudowania 

klatki schodowej z boku budynku.  

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Kostuj zaproponował żeby, przy budowie nowego 

obiektu przy szkole pozyskać środki na małe Muzeum korzystając z faktu historycznego, że 

nasza gmina znajduje się na szlaku bursztynowym.  

 

PUNKT – 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad 

XVIII Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 11.10 

 



Protokołowała        Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak         Piotr Lis 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


