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

w dniu 19 lutego 2016 r.
w sali 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 Gminy Piotr  Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie
15.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych) oraz przedstawił porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD XIV 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/ określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
dla  kandydatów  do  klas  pierwszych  zamieszkałych  poza  obwodem  
publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego gimnazjum, prowadzonych 
przez Gminę Gizałki;

2/ zmian planu budżetu na rok 2016;

3/ zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-
2021.

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Gminy Gizałki.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do przadku obrad. Radni nie wnieśli
uwag.
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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

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zadawanie  pytań  do  przedstawionego
sprawozdania. Radni nie zgłosili pytań. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do
protokołu.

PUNKT  – 6 –  PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała Nr XIV/71/2016 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę
w  postępowaniu  rekrutacyjnym  dla  kandydatów  do  klas  pierwszych
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego
gimnazjum, prowadzonych przez Gminę 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  15  radnych.
Uchwała Nr XIV/71/2016 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę
w  postępowaniu  rekrutacyjnym  dla  kandydatów  do  klas  pierwszych
zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz publicznego
gimnazjum,  prowadzonych  przez  Gminę  Gizałki  podjęta  została  jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Uchwała Nr XIV/72/2016 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2016.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. 
Pan Wójt poinformował, o zaplanowanych zmianach w projekcie planu budżetu. 
Na wniosek Przewodniczącego Gminnej Spółki Wodnej zwiększa się kwotę dotacji
z 4 do 6 tys. zł, co umożliwi wykonanie 1km konserwacji rowu oraz pozyskanie
większej kwoty dotacji od Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 
Zwiększa  się  środki  o  kwotę  6  tys.  zł  z  przeznaczeniem  na  rekompensatę
przewozów pasażerskich na trasie Jarocin - Gizałki. Kurs autobusu  z Jarocina do
Gizałek o godz. 16.20 zostanie przedłużony o kolejne miejscowości. 
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Zabezpiecza się środki na wykonanie dokumentacji  projektowej  dróg gminnych,
które  są  w najgorszym stanie  technicznym:  Czołnochów -  od drogi  powiatowej
w kierunku do mostu na rzece Prośnie, Szymanowice w kierunku na Tomice ul.
Wodna, Białobłoty w kierunku na Orlinę.
Zabezpieczono kwotę ponad 120 tys. zł z przeznaczeniem na wykup gruntów pod
drogi gminne i tereny inwestycyjne m. innymi teren sąsiadujący z Zespołem Szkół
w Gizałkach.
Zwiększono środki  o  kwotę  17 tys.  zł  na ubezpieczenie nowego pojazdu marki
MAN dla OSP Gizałki. Koszt zakupu pojazdu wyniósł ok.740 tys. zł, udział gminy
ponad 358 tys. zł. 
Zwiększamy środki z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie
Uliczne i Drogowe. Kwota 1700 zł na utrzymanie infrastruktury oświetleniowej.  
15  tys.  zł  z  przeznaczeniem  na  „Budowę  oświetlenia  ulicznego  przy  drodze
wojewódzkiej nr 443 w Białobłotach”. W ub. roku opracowano projekt techniczny
oświetlenia ze środków Funduszu Sołeckiego. W tym roku znaczna część środków
FS wsi Białobłoty będzie przeznaczona na tę inwestycje. 
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.
Uchwała Nr XIV/72/2016 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2016 podjęta
została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Uchwała Nr XIV/73/2016 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 XIV/73/2016 zmian do
Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Gizałki  na  lata  2016-2021 podjęta
została jednogłośnie  i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

PUNKT  -7-  SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI STAŁYCH 
RADY GMINY GIZAŁKI.
 
Przewodniczący  Rady poinformował,  że  na  posiedzeniu  Komisji  łączonych
omawiali sprawozdania z działalności poszczególnych Komisji.  Poprosił o uwagi
i pytania. Radni nie zgłosili pytań.  Sprawozdania stanowią załączniki nr 9, 10,
11, 12. 

PUNKT  - 8 -  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły na jego ręce interpelacje, które
przekazuje Panu Wójtowi.

PUNKT  - 9 -  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Tadeusz Kostuj – nawiązał do przedstawionego remontu drogi od mostu do
drogi  powiatowej.  Przypomniał  aby załatać  dziury,  które są  na moście.  Kolejny
wniosek  w sprawie drogi dojazdowej do pól. Z uwagi na to, że ciężko wyminąć się
pojazdami  na  ul.  Ogrodowej  (w  kierunku  do  wału),  prosił  o  rozpatrzenie,  czy
należałoby poszerzyć drogę lub rów z lewej strony drogi zaniżyć.
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Pan Wójt odpowiedział, że most na rzece Prośnie geodezyjnie nie znajduje się na
terenie  gminy  Gizałki.  Należy  skontaktować  się  z  władzami  samorządowymi
Gminy Czermin w sprawie naprawy nawierzchni. 
Droga - ul. Ogrodowa ma powyżej 5 m szerokości i uważa, że nie powinno być
problemu z mijaniem się pojazdów, rowy z dwóch stron spełniają swoją funkcję.
Sprawę muszą rozpatrzyć. 
Pan  Zbigniew  Bachorski  ponowił  wniosek  w  sprawie  wycinki  akacji  na  ul.
Wrzesińskiej (przy posesji p. Dominiaka w kierunku p. Mazurka) 
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  w  tej  sprawie  wystosowali  pismo  do  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich, będą musieli je ponowić. 
Pani Violetta Drobniewska  ponowiła wniosek w sprawie o usunięcie garbów na
drodze powiatowej z Gizałek na Wierzchy.
Pan Wójt wyjaśnił, że w tej sprawie wystąpiliśmy do Zarządu Dróg Powiatowych.
Pani Teresa Majdecka - zapytała czy przy obecnej wycince przydrożnych topoli
zostaną obcięte konary drzewa przy przystanku?
Pan Wójt wyjaśnił, że zezwolenie na wycinkę drzew było wydane dużo wcześniej
i trzeba by sprawdzić, których drzew dotyczyło.
Zenon Andrzejewski  Sołtys Sołectwa Gizałki zgłosił następujące wnioski:
- zasypać dziury na ulicy Polnej, 
- załatać wyrwę na ul. Wodnej przy posesji p. Walczak,
- naprawić zapadlisko przy przepuście na granicy ul. Szkolnej i Wodnej, 
- naprawić chodnik w ciągu całej ul. Szkolnej. 
- wyrównać równiarką drogę (ul. Leśna).
Ponadto  zapytał  czy  przewiduje  się  w  tym  roku  pomoc  żywnościową  dla
biedniejszych rodzin.
Stanisław  Mikołajewski  Sołtys  Sołectwa  Leszczyca zgłosił  wniosek  o
wyrównanie dziur oraz wycięcie gałęzi w m.Leszczyca na ul. Wrzosowej. 
Pan Wójt odpowiedział, że naprawy dróg z kruszywa są zaplanowane na miesiąc
marzec.
Andrzej  Kaczmarek sołtys  sołectwa  Czołnochów  zgłosił  wniosek o załatanie
dziur na drodze gminnej koło młyna oraz o naprawienie spływu do kratki ściekowej
(droga powiatowa) przy posesji p. Hofmana.
Grzegorz  Dereziński Sołtys  Sołectwa  Orlina zgłosił  wniosek  o  pomoc
w zapobieganiu szkód wyrządzanych przez bobry.
Pan Wójt wyjaśnił, że żeremi nie wolno niszczyć, spiętrzenia wody można usuwać.
Przewodniczący  Rady dodał,  że sprawę  szkód należy  poruszyć  na  Walnym
Zgromadzeniu Gminnej Spółki Wodnej.
Pan Jerzy Moryson - mieszkaniec zgłosił wniosek o naprawę drogi w m. Orlina
Mała przy posesji p. Rybarczyka. 
Poprosił  o  udzieleni  na  piśmie  informacji  w  sprawie  wymiaru  godzin  pracy
pracownicy samorządowej.
Zapytał  Przewodniczącego  Rady:  czy  prawdą  jest,  że  pracuje  na  „czarno”  za
granicą.
Pan Przewodniczący wyjaśnił, że jest zatrudniony na umowę o pracę.
Pan Jerzy Moryson  odniósł się do sprawy skierowania zgłoszeń odnośnie szkód
wyrządzanych przez bobry. 
Pan Wójt  sprostował, że ciekami podstawowymi zarządza WZMiUW, natomiast
ciekami szczegółowymi GSW.
Pan  Łukasz  Waniak poprosił  o  udzielenie  informacji  odnośnie  wypłacania
zasiłków „Rodzina 500 plus”. 
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Pan Wójt wyjaśnił, że ustawa została już podpisana. W naszej gminie poczyniono
wstępne  działania  organizacyjne.  W budynku  gdzie  mieści  się  GOPS  zostanie
wyodrębnione  biuro  gdzie  pracownik  będzie  zajmował  się  tym  zadaniem  oraz
oddzielne  biuro  gdzie  co  najmniej  jeden  stażysta  będzie  zajmował  się
przyjmowaniem  wniosków.  Wyjaśnił  też,  że  szkoleń  dotychczas  nie  odbyto.
Pierwsze takie szkolenie odbędzie się we wtorek. Środki będzie wypłacał GOPS.
Nie jest jeszcze znany program do obsługi systemu. Do końca lutego mają wpłynąć
pierwsze środki na zorganizowanie tej obsługi.
Pan Łukasz Waniak - czy już wiadomo ile rodzin może liczyć na pomoc ?
Pan Wójt odpowiedział, że na dziś są tylko symulacje, że wpłynie około 500-600
wniosków.
Pan Łukasz Waniak - czy będzie udzielana pomoc w wypełnianiu wniosków.
Pan Wójt odpowiedział,  że w punkcie gdzie będą przyjmowane wnioski będzie
udzielana też pomoc w ich wypełnianiu.
Pan Łukasz Waniak -  jak zrozumiał  w zmianach w budżecie  padła informacja
o zakupie działki przy szkole ?
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  są  zabezpieczone  środki  na  wykup  gruntów  pod  drogi
gminne  m.  innymi  na  Krzyżówce  i  w  Rudzie  Wieczyńskiej,  ponadto  jest  taka
możliwość, że gmina zakupi dodatkowe grunty sąsiadujące z Zespołem Szkół w
Gizałkach. Radni to rozważają. 
Pan  Jerzy  Moryson zapytał,  czy  Przewodniczący  Rady  może  odczytać
interpelacje.
Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  interpelacje  wraz  z  odpowiedziami
zostaną przedstawione na kolejnej Sesji
Pan Piotr Kopczyński  poinformował, że w terminie   od 18 lutego do 18 marca
rolnicy mogą występować z wnioskami do ARR w Poznaniu o pomoc (dopłata do
sprzedanego tucznika i odstawionego mleka). 
Poinformował też, że gmina Czermin została objęta Dyrektywą Azotanową, która
dotyczy też rolników z gminy Gizałki, którzy mają grunty w sąsiedniej gminie.

Rolnicy  winni  dostosować  się  do  odpowiednich  wymagań  jeżeli  chodzi
o  pojemność  płyty  obornikowej,  szczelność  zbiorników  na  gnojówkę,
zabezpieczenie kiszonki  i stosować inne wymogi.

PUNKT  - 10 -  ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia
obrad XIV Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 16.00.  

Protokołowała       Przewodniczący Rady

Teresa Andrzejak                   Piotr Lis
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