
Protokół nr XVI/2016
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się

w dniu 28 kwietnia 2016 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki

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 Gminy Piotr  Lis  dokonał  otwarcia  posiedzenia  o  godzinie  16.00
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych) oraz przedstawił porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD XVI 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/ zmian planu budżetu na rok 2016;

2/ zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-

2021.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8.Wolne głosy i wnioski.

  9.  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 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

Głos  zabrał  Wójt  i poinformował,  że  w  zarządzeniu  jakie  wydał  11.04  br.  został
przedstawiony  skład  komisji  przetargowej  do  przeprowadzenia  postępowania
przetargowego  na  wykonanie  usługi  -   odbieranie  odpadów.  Obecna  Firma  będzie
świadczyła usługi do końca czerwca  br. Od 1 lipca gmina zobowiązana jest podpisać nową
umowę z wybranym w postępowaniu przetargowym oferentem.  Dzisiaj trudno przewidzieć
jaka  będzie  kwota  po  przetargu.  Poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy  wpłaty  od
mieszkańców w 100 % pokrywają wydatki związane z odbieraniem odpadów. Wyjaśnił że
jeżeli po przetargu zaoferowana kwota będzie większa to trzeba będzie zastanowić się czy
podnieść opłaty czy skorzystać z rezerwy, którą posiadamy z lat poprzednich.
Następnie poinformował, że Gmina Gizałki chciałaby powtórnie zrealizować projekt 
” Gmina Gizałki przeciw wykluczeniu społecznemu”. Z tego projektu skorzystało już 40
osób,  mieszkańców  naszej  Gminy,  którzy  mogli  zdobyć  umiejętności  umożliwiające
zaistnienie na rynku pracy. Były to osoby bezrobotne, po projekcie osoby te skorzystały
z płatnego stażu.
Po czym poinformował, że został zakończony projekt wykonawczy na salę sportową, która
ma powstać przy Zespole Szkół w Gizałkach. Pozwolenie na budowę, ma być wydane w
przyszłym tygodniu. 
Poinformował  też,  że  odbył  spotkanie  z  Dyrektorem  Banku  Żywności  w  Poznaniu.
Zmieniły się kryteria rozdzielania żywności. Żywność może być kierowana wyłącznie do
najbardziej potrzebujących.  Wstępnie z naszej gminy wyłoniono ok. 100 rodzin. Pierwszy
transport z żywnością przyjedzie na początku przyszłego tygodnia, wtedy też rozpocznie się
akcja wydawania.
Kolejna informacja - zorganizowano wakacje dla uczniów szkół z terenu gminy. Na Kolonie
w Ustroniu Morskim pojedzie 54-uczniów z opiekunami, w tym 15-uczniów nieodpłatnie za
bardzo dobre wyniki w nauce. Pozostali uczniowie poniosą część odpłatności (300, 350 zł)
w zależności od dochodów na osobę w rodzinie.
Ponadto  poinformował,  że  Firma  ENEA  wykonała  szkielet  sieci  instalacyjnej  do
szerokopasmowego internetu. Sieć została doprowadzona do dwóch miejscowości. Firma
planuje rozbudowę tej  sieci  ale  jest  to  uzależnione od liczby zainteresowanych.  Planują
rozbudowę sieci w miejscowościach o najbardziej zwartej zabudowie. Wyjaśnił też, że jeżeli
ponad  40  %  mieszkańców  zdecyduje  się  na  podpisanie  umowy  wówczas  sieć  będzie
rozbudowywana.
Oznajmił,  że  jest  też  informacja,  która  nie  jest  zawarta  w sprawozdaniu,  a  którą  warto
przekazać, chodzi o pomoc państwa w  wychowaniu dzieci. Obecnie do gminy wpłynęło
411  wniosków,  z  czego  400   wniosków  będzie  załatwionych  w  gminie,  11  zostanie
skierowane do innych podmiotów, które będą kompetentne do ich załatwienia. Na dzień
dzisiejszy  wydano  200  decyzji  administracyjnych  na  podstawie  których  dokonano  200
wypłat. Kwota wypłat wynosi około 200 tys. zł. Dodał też, że do dzisiaj załatwionych jest
około 50 % wniosków, które wpłynęły, pozostałe będą załatwiane systematycznie.  
Radna Katarzyna Lochdańska - poprosiła o udzielenie informacji  o wynikach spotkania 
z Dyrektorem PUP w Pleszewie w sprawie organizacji prac publicznych.



Wójt  odpowiedział,  że rozmawiał  z  Dyrektorem  w  sprawie  możliwości  zatrudnienia
mieszkańców  w  ramach  prac  publicznych.  Pierwotnie  były  4  miejsca  pracy,  Dyrektor
zgodził się na zwiększenie zatrudnienia. Obecnie  zatrudnionych  jest 8 osób.
Radna  Teresa  Majdecka  - poprosiła  o  informację ze  spotkania  w  dniu  11  kwietnia
z właścicielem firmy wykonującej transport zbiorowy pomiędzy gminą Gizałki a Jarocinem.
Wójt -  wyjaśnił,  że  spotkanie  dotyczyło transportu w okresie  gdy będzie  funkcjonował
powiatowy  plan  transportowy,  ponieważ  przewozy  są  dokonywane  między  dwoma
powiatami.  Gmina  będzie  musiała  poczynić  starania  żeby  ten  transport  nadal  był
utrzymywany przynajmniej w takim kształcie jak dzisiaj. Dodał też, że sprawę transportu
omawiał ze Starostą Jarocińskim już trzykrotnie. 
Radny  Jacek  Janiszewski  - 23  marca  br.  rozmowa  z  projektantem w sprawie  ścieżki
rowerowej z Gizałek do Tomic, na jakim etapie jest projekt - pytał radny.
Wójt -  wyjaśnił,  że wykonywana jest  nowa mapa do celów projektowych, zaszło sporo
istotnych zmian na terenach gdzie ścieżka ma przebiegać.  Dodał  też,  że ścieżka będzie
realizowana w II etapach. W I etapie będzie przebiegała w pasie drogi wojewódzkiej (700-
800 m). 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT –  6 –  PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała Nr XVI/80/2016  w sprawie  zmian planu budżetu na rok 2016.

Wójt zgłosił autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian planu budżetu.
Zaproponował zwiększenie planu wydatków o 4 tys. zł z przeznaczeniem na opracowanie
Programu  Rozwoju  Gminy.  Program jest  wymagany  jako  załącznik  przy  ubieganiu  się
o środki unijne.  
Na wniosek mieszkańców wsi Gizałki zmieniono wydatkowanie środków FS, przeniesiono
kwotę 2 tys. zł z rewitalizacji placu przy figurze na zainstalowanie klimatyzacji w Świetlicy
Wiejskiej w Gizałkach, ponieważ to zadanie pierwotnie niedoszacowano.
Przewodniczący  poprosił  o  głosowanie  nad  wniesionymi  autopoprawkami.  Radni
jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany.    
Po  wniesionych  autopoprawkach  Przewodniczący  Rady odczytał  uchwałę  wraz  z  
uzasadnieniem.
Wójt poinformował,  że  przedstawi  jeszcze  zmiany,  które  były omawiane na  komisjach.
Najważniejsza  zmiana  -  Gmina  otrzymała  dotację  od  Samorządu  Województwa
Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 123 tys. zł
Kwota ta została proporcjonalnie podzielona na dwa zadania, które były wcześniej wpisane
w budżet tj. budowa drogi w m. Tomice-Młynik i Świerczyna. 
Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 5.576 zł są to środki, które zostały
wygenerowane  od  dochodów mieszkańców naszej  gminy tym samym Gmina  otrzymuje
większą dotację. Zmniejsza się o kwotę ponad  150 tys. zł subwencję oświatową. Zmiana
nastąpiła  ze  względu  na  zmiany  organizacyjne  w  funkcjonowaniu  jednostek
oświatowych. Zmieniono obowiązek szkolny z 6-latków na 7-latków. Część dzieci pozostała
drugi rok w tej samej kasie,  zmniejszyła  się  liczba  dzieci  w  klasach.  Dalej  wyjaśnił,  że
zmiana  ta  odbije  się  na  budżetach  placówek  oświatowych,  co  z  kolei  spowoduje
umniejszenie wydatków inwestycyjnych, remontowych. 
Pozostałe z roku 2015 środki alkoholowe w kwocie  ponad 28 tys. zł zostaną wprowadzone 
ponownie do budżetu tego roku. 
Poinformował  również,  że  gmina  ma  rezerwę  środków  za  gospodarowanie  odpadami
z poprzednich lat.  Środki  te  są  również  wprowadzone  do  budżetu  i  będą  mogły  być
wykorzystane  po  przetargu  gdyby  okazało  się,  że  kwota  za  odbiór  odpadów  będzie  
większa niż kwota opłat zebrana od mieszkańców. Ponadto  wprowadzono  rewitalizacje  
placu przy figurze w Gizałkach i zainstalowanie klimatyzacji.



Istotna  zmiana  dotyczy  zabezpieczenia  środków  na  rekultywację  składowiska  odpadów.
Środki zwiększono o kwotę 33 tys. zł. Wartość tego zadania to około 400  tys. zł.  Wyjaśnił 
też, że został złożony wniosek do NFOŚ o dofinansowanie. Dodał, że wszystkie te zmiany 
są ujęte w uchwale i załącznikach do uchwały.  Z uwagi na brak pytań  Przewodniczący  
Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  
obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XVI/80/2016 w sprawie zmian planu budżetu  
na rok 2016 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała  Nr  XVI/81/2016  w  sprawie  zmian  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Gizałki na lata 2016-2021.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na
brak  pytań  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad
obecnych było 15 radnych  Uchwała Nr  XVI/81/2016  w sprawie zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-2021 podjęta została jednogłośnie (15
głosów za) i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

PUNKT - 7 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Radna Katarzyna Lochdańska  zgłosiła interpelację w sprawie odmalowania przystanku
(na żądanie) w m. Wronów.
Wójt przypomniał, że 2 lata temu przystanek ten był dokładnie odnawiany.
Radny  Kazimierz  Woźniak zapytał  kiedy  ruszy  remont  nawierzchni  asfaltowych  dróg
gminnych. 
Wójt wyjaśnił, że był ogłoszony konkurs na naprawy nawierzchni, zlecenie zostało wydane
i usługi są  zamówione.  Prace mają ruszyć w maju. 
Radny Zbigniew Bachorski -  zgłosił  interpelację o uzupełnienie pobocza w m. Tomice
przy drodze wojewódzkiej pomiędzy piekarnią a sklepem. 

PUNKT - 8 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Wójt   zaprosił  na imprezę  plenerową pn.  „Święto Prosny”,  która odbędzie się   w dniu
1 maja br. Poinformował, że jest to impreza organizowana cyklicznie wspólnie z powiatem
pleszewskim. 
Zofia Lewicz Sołtys Sołectwa Wierzchy - w imieniu rodziców dzieci   uczęszczających  do
szkoły w Wierzchach prosiła o odpowiedź na pytanie, czy Szkoła Filialna w Wierzchach
zostanie zamknięta i dzieci zostaną przeniesione do szkoły w Tomicach.   
Wójt wyjaśnił, że w klasach I do III  tej szkoły jest bardzo mało uczniów dlatego rozważali
możliwość  przeniesienia  niektórych  klas  do  szkoły  w Tomicach.  Dyrektor  szkoły miała
rozmawiać z rodzicami taką propozycje złożył. Natomiast nikt nigdy nie mówił  o likwidacji
szkoły,  taka  sytuacja  nie  była  rozważana.  Dodał  też,  że  jest  to  sytuacja  przejściowa,
ponieważ  w  kolejnych  latach  jest  więcej  dzieci  w  rocznikach. Obecnie  w  Szkole
Podstawowej w Tomicach  w klasie  I będzie 9 - uczniów w Szkole na Wierzchach będzie
8 - uczniów. Wyjaśnił też, że aby nie organizować zajęć łączonych należałoby przenieść
klasy do Tomic. Poinformował, że będą jeszcze rozmawiali z rodzicami, czy wyrażą na to
zgodę.  W  przyszłym  tygodniu  jest  zaplanowane  spotkanie  Komisji  Oświaty,  będą
rozmawiać  z nauczycielami i rodzicami.
Łukasz  Waniak -  skierował  pytanie  do  radnego Walendowskiego -  Radny Swędrowski
walczył o bezpieczeństwo przy figurze w m. Gizałki dzisiaj się okazuje, że  2 tys. zł zostanie
przesunięte  na  klimatyzacje,  czy  to  ma  coś  wspólnego  z  tym  o  co  walczył  radny
Swędrowski. Kto podjął decyzje o przesunięciu tych środków. 
Radny  Krzysztof  Walendowski  -  wyjaśnił,  że  decyzję  o  przesunięcie  środków podjęli



mieszkańcy wsi na zebraniu wiejskim, w celu przyspieszenia zainstalowania klimatyzacji. 
Wójt dodał, że środki na klimatyzację zaplanowano bez rozeznania cenowego. Firma po
rozeznaniu oceniała, że kwota 8 tys zł nie jest wystarczająca stąd konieczność zwiększenia
środków.
Jeżeli  chodzi  o  zagospodarowanie  terenu  przy  figurze  w Gizałkach.  Jest  to  teren  który
należy do Samorządu Województwa a  zarządcą  jest  ZDW. Dalej  wyjaśnił,  że  pas  drogi
wojewódzkiej, kończy się na ul. Wodnej. Wspólnie z radnymi zdecydowali, żeby ten teren
przejąć. Zwrócili się do Samorządu Województwa o rozgraniczenie, otrzymali pozytywną
opinię. Procedury trwają jest już koncepcja zagospodarowania tego terenu, która była już
przedstawiana.  
Łukasz  Waniak zapytał  czy  jest  przesądzone,  że  dzieci  ze  szkoły w  Wierzchach  będą
dojeżdżały do szkoły w Tomicach
Wójt wyjaśnił, że nic nie jest przesądzone, nie było takiej decyzji.
Łukasz Waniak a kiedy taka decyzja może zapaść.
Wójt nie wcześniej niż w końcówce roku szkolnego, koniec czerwca.
Łukasz Waniak czy na tą decyzję będzie miało wpływ ograniczenie środków, o których pan
Wójt wcześniej wspominał - 150 tys. zł. 
Wójt  odpowiedział, że obecnie nie, natomiast w następnych  latach  będzie to finansowo
niekorzystne dla gminy. Dalej wyjaśnił, że łatwiej jest finansować klasę, która liczy 20-25
uczniów  od  klasy,  która  liczy  8  uczniów,  ponieważ  koszty  utrzymania  pomieszczeń
i wynagrodzenia nauczycieli są te same. Dodał też, że za każdym uczniem idzie subwencja
oświatowa. Wyjaśnił, że gdyby dzieci z klas I-III przeszły do Tomic to i tak w Wierzchach
pozostałaby klasa „O” i przedszkole. Dalej poinformował, że  jedno zebranie w tej sprawie
już się odbyło.
Łukasz Waniak zapytał Małgorzatę Malinowską Dyrektor Zespołu Szkół w Gizałkach ile
6-latków jeszcze raz pójdzie do I klasy 
Dyrektor  odpowiedziała,  że  w szkole  w  Gizałkach  w  I  klasie  jest  16-tu  6-latków na
26 uczniów. 
Wójt dodał, że mamy sytuację, że w I klasie będzie 16-tu uczniów, a w II 10-ciu uczniów.
Zamiast I oddziału będą II oddziały, co odbije się finansowo na subwencji oświatowej. 
Łukasz Waniak skierował pytanie do radnego Swędrowskiego: startował z ramienia PIS
czy uważa, że Rada Gminy Gizałki powinna dać jasny sygnał do urzędników UG czy innych
jednostek  organizacyjnych,  które  podejmują  decyzje  zwłaszcza  administracyjne,  aby  w
swoich decyzjach, respektowali orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego, nawet jeżeli nie
są opublikowane w Monitorze Polskim.
Radny Zbigniew Swędrowski oznajmił, że jemu trudno się wypowiedzieć. Na poziomie
Rady Gminy nie  ma takiego podziału,  nie  może wypowiadać się  za każdego z radnych
oddzielnie. 
Może wypowiedzieć się tylko w swoim imieniu. Prawo powinno być przestrzegane. Nie jest
prawnikiem nie jest w stanie na to dokładnie odpowiedzieć .
Łukasz Waniak zapytał jak postępowałby radny we własnym sumieniu.
Radny Zbigniew Swędrowski -odpowiedział, że  postępowałby tak żeby było dobrze.
Łukasz Waniak - być może jest tak, że rzeczywiście rząd PIS ma rację. 
Radny  Zbigniew  Swędrowski -  na  ten  temat  wypowiadają  się  tęgie  głowy  prawnicy
i zdania mają  podzielone.
Łukasz Waniak - takie tęgie głowy jak rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek, która nazywa
Sędziów Sądu Najwyższego spółką kolesi.
Radny Zbigniew Swędrowski - jest to określenie pani rzecznik, czy to jest spółka kolesi,
nie będzie osądzał. 

http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/rzecznik-pis-beata-mazurek-o-sadzie-najwyzszym-zespol-kolesi,639007.html


PUNKT  - 9 -  ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad
XVI Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 17.30.  

Protokołowała       Przewodniczący Rady
Teresa Andrzejak                   Piotr Lis


