
Protokół nr XI/2015
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się

w dniu 21 października 2015 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. 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.

Radni nieobecni:
Pan Zbigniew Swędrowski

PORZĄDEK OBRAD XI 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 o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 

2015 r.;

1) informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I 
półrocze 2015 roku,

2) informacja  o  kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gizałki na dzień 30.06.2015 r,

3) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego 
Centrum Kultury w Gizałkach za I półrocze 2015 r.

7. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami 
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       pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
      publicznego na rok 2016;

2) wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie;

3) regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów     
    zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki;
4) nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach;
5) zmian planu budżetu na rok 2015;
6) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 
    2015 –2021.

8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.
 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

   11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad. 

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

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.  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 do protokołu.

PUNKT  – 5  –  SPRAWOZDANIE  WÓJTA  Z  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE 
MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji.
Pani Katarzyna Lochdańska zapytała o ustalenia z dnia 24.08 z właścicielem pleszewskich 
linii autobusowych w sprawie organizacji transportu zbiorowego na terenie gminy Gizałki. 
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  na  spotkaniu  rozmawiali  o  kosztach  funkcjonowania  transportu 
zbiorowego w kontekście roku 2016. Przewoźnik stwierdził, że obecne dofinansowanie jakie 
otrzymuje  tj.  1  zł  plus  VAT za  każdy  kilometr  przejechany  po  terenie  gminy  Gizałki 
zaspokaja  jego  żądania  finansowe.  Przewiduje  się  dodatkowe  kursy  autobusowe 
w godzinach południowych ok. godziny 12:00 z Pleszewa, g.13:00 w Gizałkach.  Jest  to 
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linia: Pleszew, Czermin, Chocz, Gizałki. Poinformował też, że rozmawiają z przewoźnikiem, 
który realizuje kursy między naszą gminą a Jarocinem odnośnie zwiększenia liczby tych 
kursów. Podkreślił,  że przewozy będą opierały się o powiatowy plan transportowy, który 
będzie musiał te kursy uwzględnić. Taki plan ma powstać w 2015 r.,  a w 2016 roku ma 
zostać  przyjęty.  Wówczas  na  podstawie  tego  planu będzie  można uruchamiać  określone 
kursy. Wszystko będzie się opierało również o odpowiednią frekwencję pasażerów.

 

PUNKT  - 5  - PRZYJĘCIE  INFORMACJI  O  PRZEBIEGU  WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GIZAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2015 R

1)  informacja  o  przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy  Gizałki  za  I  półrocze  2015
roku,

2) informacja o kształtowaniu się  Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Gizałki
na dzień 30.06.2015 r,

3) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury 
w Gizałkach za I półrocze 2015 r.

Przewodniczący  Rady  poprosił  Skarbnik  –  Panią  Donatę  Potocką  o  przybliżenie  ww.
informacji.
Pani Skarbnik przedstawiła m. innymi dochody, wydatki, wykonanie dochodów iwydatków  
oraz  wydatki  bieżące,  majątkowe  i  ich  wykonanie.  Przedstawiła  też  informację 
z realizowanych inwestycji, udzielonych dotacjach, zadłużeniu gminy na koniec I półrocza.
Poinformowała,  że  wszystkie  zobowiązania  są  regulowane  terminowo.  Stan  środków
pieniężnych jakie gmina posiadała na dzień 30 czerwca to kwota: 1.520, 082 zł 
Przewodniczący Rady poprosił o pytania. Wobec braku pytań poprosił o głosowanie nad
przyjęciem informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gizałki za półrocze  2015  r.
W chwili  głosowanie  obecnych  było  14  radnych.  Informacja  o  przebiegu  wykonania
budżetu gminy Gizałki za półrocze 2015 r. przyjęła została jednogłośnie. 

 PUNKT -  7 -  PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała  Nr XI/44/2015 w sprawie przyjęcia  programu współpracy  Gminy Gizałki 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2016.

Przewodniczący Rady oczytał  projekt  uchwały  oraz  uzasadnienie,  poprosił  o  zadawanie 
pytań. wobec braku pytań  poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na 
sali  obrad  obecnych  było  14  radnych.  Uchwała  Nr  XI/44/2015  w  sprawie  przyjęcia 
programu  współpracy  Gminy  Gizałki  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz 
podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku   publicznego  na  rok  2016 podjęta 
została jednogłośnie 

Uchwała Nr XI/45/2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie.

Przewodniczący Rady oczytał  uzasadnienie do uchwały,  poprosił  o przedstawienie opinii 
o zgłoszonej kandydatce wydanej przez powołany na poprzedniej Sesji Zespół .
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Radny Jacek Janiszewski odczytał opinię  Zespołu o zgłoszonej kandydatce na ławnika do 
Sądu Rejonowego w Pleszewie,  w której  stwierdza się,  że  kandydatka na ławnika Pani 
Sławomira Łoza spełnia wymogi formalne określone w ustawie. Opinia stanowi załącznik 
do uchwały

Powołanie Komisji Skrutacyjnej w celu przeprowadzenia wyboru ławnika. 

Nastąpiło  zgłoszenie  kandydatów  do  Komisji  Skrutacyjnej.  Zgłoszone  kandydatki:  Pani 
Katarzyna Lochdańska, Pani Violetta Drobniewska, Pani Milena Bartnik wyraziły zgodę. 
Pani Katarzyna Lochdańska przedstawiła zasady głosowania.  

Po czym nastąpiło przeprowadzenie głosowania.

Przewodniczący Rady zarządził  krótką   przerwę dla  sporządzenia  protokołu głosowania 
przez Komisję Skrutacyjną.

Odczytanie protokołu z przeprowadzonego tajnego głosowania na ławnika

Przewodnicząca  komisji  skrutacyjnej  Pani  Katarzyna  Lochdańska  odczytała  protokół 
Komisji, który stanowi złącznik do uchwały.  
W wyniku tajnego głosowania na ławnika do Sądu  Rejonowego w Pleszewie na kadencję 
2016-2019 wybrana została Pani Sławomira Łoza 
Kandydatka otrzymała 12 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się.

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Pleszewie.

Przewodniczący Rady oczytał  projekt uchwały,  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 XI/45/2015 w sprawie wyboru ławnika do Sądu 
Rejonowego w Pleszewie  podjęta została jednogłośnie i stanowi  załącznik.

Uchwała  Nr XI/46/2015  w  sprawie  Regulaminu  pomocy  materialnej  o  charakterze 
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady oczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań,  wobec braku 
pytań  poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych 
było 14 radnych.  Uchwała Nr XI/46/2015 w sprawie Regulaminu pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki podjęta 
została jednogłośnie (14 za).i stanowi  załącznik.  

Uchwała  Nr  XI/47/2015  w  sprawie  nadania  Statutu  Gminnego  Centrum  Kultury 
w Gizałkach.
Przewodniczący Rady oczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.

Pan Wójt  zgłosił  autopoprawkę, która dotyczy § 23 pkt 1,  autopoprawka dotyczy słowa 
dotacja  podmiotowa  nie  jak  zapisano  przedmiotowa.  Radni  przyjęli  autopoprawkę 
jednogłośnie (14 za).

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały. Podczas głosowania 
na  sali  obrad  obecnych  było  14  radnych.  Uchwała Nr XI/47/2015  w sprawie  nadania 
Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach podjęta została jednogłośnie i stanowi 
załącznik.
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 Uchwała Nr XI/48/2015 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2015.
Przewodniczący Rady oczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.

Pani  Skarbnik  omówiła  zmiany  w  planie  budżetu  przedstawiła  dochody  i  wydatki. 
Poinformowana  m.  innymi,  że  wpłynęła  dotacja  z  Województwa  Wielkopolskiego  na 
przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 70 tys  zł,  wprowadza sie 
zwrot cz. wydatków wykonanych w ramach FS -jest to kwota 69.144 zł,  wprowadza sie 
darowizny z  FOŚ,  dotację  w ramach programu "Książki  naszych  marzeń"  dla  bibliotek 
szkolnych, odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej.

Z  uwagi  na  brak  pytań  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  głosowanie  nad  przyjęciem
uchwały.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  14  radnych.  Uchwała  Nr
XI/48/2015  w  sprawie  zmian  planu  budżetu  na  rok  2015  podjęta  została
jednogłośnie i stanowi  załącznik.

Uchwała  Nr  XI/49/2015  w  sprawie  zmian  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej
Gminy Gizałki na lata 2015–2021.
Przewodniczący Rady oczytał  projekt  uchwały wraz  z  uzasadnieniem.  Z uwagi  na  brak 
pytań.  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  głosowanie  nad  przyjęciem  uchwały.  Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.  Uchwała Nr XI/49/2015 w sprawie 
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015–2021 podjęta 
została jednogłośnie i stanowi  załącznik.

PUNKT - 8 - INFORMACJA NT. ANALIZY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  oświadczenia  majątkowe  za  rok  2014  zostały 
złożone zgodnie z art. 24h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2013 r. poz. 594 z późn zm.). 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. 
a  następnie  po  przeprowadzonej  analizie  przekazane  do  Urzędu  Skarbowego 
w Pleszewie i Jarocinie.
W  dniu  23  września  br.  wpłynęła  informacja  od  Wojewody  Wielkopolskiego 
o  złożonych  oświadczeniach  Wójta  Gminy  i  Przewodniczącego  Rady  w  terminie 
i o nie stwierdzeniu w nich nieprawidłowości.
Wpłynęła  również  do  Rady  Gminy  Gizałki  informacja  od  Wójta  Gminy 
o złożonych w terminie  oświadczeniach,  które po analizie zostały przekazane Urzędowi 
Skarbowemu. 
Naczelnik  Urzędu  Skarbowego  w  Pleszewie  poinformował  w  dniu 
6 października br. o wynikach analizy oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady, 
Wójta,  Sekretarz, Skarbnik, Radnych oraz pozostałych osób wymienionych w art. 24h ust 3 
pkt 3 w/w  ustawy:
-Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, 
-Prezes Spółki Gminnej,
-Dyrektor samorządowej instytucji kultury,
oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta.
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Po  odczytaniu  Przewodniczący  Rady  zapytał  o  uwagi.  W  związku  z  brakiem  uwag 
przeszedł do kolejnego punktu obrad.

PUNKT - 9 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH
Pan Wójt wyjaśnił, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły trzy interpelacje pierwsza od 
radnego Tadeusz Kostuja, w której radny zwraca się o wykonanie oświetlenia ulicznego na 
ul. Długiej oraz Kwiatowej w m.Szymanowice. W tej sprawie wystąpiliśmy z pismem do 
Spółki  Oświetlenie  Uliczne  i  Drogowe.  Inwestycja  ta  wymaga  rozbudowy  istniejącego 
oświetlenia.  Spółka  Oświetlenie  Uliczne  i  Drogowe  w  udzielonej  odpowiedzi 
zaproponowała, że inwestycja ta może być zrealizowana pod warunkiem wniesieniu wkładu 
do  Spółki  w  kwocie  4  tys.  zł  netto.  Jeśli  Rada  uzna,  że  taka  inwestycja  powinna  być 
zrealizowana, to zostanie wprowadzona do budżetu.
Kolejna  interpelacja  Przewodniczącego  Rady  Pana  Piotra  Lisa  o  zamontowanie  jednej 
oprawy  oświetleniowej  na  istniejącym  słupie  w  m.  Obory.  W  tej  sprawie  również 
wystąpiliśmy do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe, otrzymaliśmy odpowiedź, że usługa 
może być  zrealizowana.  Wartość  usługi  900 zł  netto.  Jeśli  taka  będzie  decyzja  Rady to 
zadanie zostanie wprowadzone do budżetu. 
Radna  Pani  Agnieszka  Budzińska  wystąpiła  o  utwardzenie  pobocza  drogi  wojewódzkiej 
w  m.  Dziewiń  oraz  zamontowanie  barierki  na  przepuście  drogowym.  Wystąpiliśmy  z 
pismem do WZDW w Poznaniu o utwardzenia pobocza, zadanie wykonano. Natomiast na 
drodze gminnej przy przepuście ustawione zostały słupki odblaskowe.
W dniu dzisiejszym wpłynęła interpelacja radnego Zbigniewa Bachorskiego oraz radnego 
Jacka Janiszewskiego w sprawie wykonania dywanika asfaltowego w m. Tomice na odcinku 
ul. Akacjowa oraz utwardzenie zjazdów z drogi wojewódzkiej na drogi gminne w m. Tomice 
Do  interpelacji  dołączono  podpisy  mieszkańców,  którzy  popierają  tę  interpelację.  W tej 
sprawie Radni odpowiedź otrzymają na piśmie.

PUNKT - 10 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  wpłynęła  interpelacja  radnej  Katarzyny 
Lochdańskiej, którą przekazuje p. Wójtowi.
Pan Jacek  Janiszewski  zgłosił  o  usunięcie  gałęzi  wrastających w drogę gminną  w m. 
Tomice, ul. Akacjowa. 
Pan  Kazimierz  Woźniak  ponowił  interelację  o  odkrzaczenie  drogi  wojewódzkiej  od 
m. Krzyżówka do m. Dziewiń.
Pan Wójt wyjasnił, że sprawę zgłoszono do ZDW.
Pani Katarzyna Lochdańska wystąpiła o naprawę zaniżeń chodnika w m. Wronów przy 
drodze wojewódzkiej.
Pani Violetta Drobniewska zapytała: co z drogą w Wierzchach ?
Pan Wójt wyjaśnił, że zostały wykonane naprawy dróg, na które były zabezpieczone środki 
w  ramach  Funduszu  Sołeckiego.  Drogi  zostały  wykonane  prawidłowo  jednak 
zakwestionowaliśmy  jakość  kruszywa  z  którego  były  wykonane.  Wykonawca  został 
zobowiązany do doprowadzenia dróg do odpowiedniego stanu. Prace te zostały wykonane 
w  ub.  tygodniu.  W  dniu  wczorajszym  nastąpił  odbiór.  Pozostaje  do  poprawienia  cz. 
nawierzchni  drogi  w  Tomicach.  Naprawy  są  na  gwarancji.  Z  uwagi  na  poprawianie 
wykonanych  prac  terminy  prac  się  wydłużyły.  Wyjaśnił,  że  dzisiejsze  przesunięcie  w 
budżecie  kwoty  15  tys.  zł  jest  m.  innymi  na  wykonanie  drogi  w  Wierzchach  oraz  na 
uzupełnienie nawierzchni asfaltowych dróg gminnych.
Pan  Zawal - mieszkaniec zapytał o dokładny termin wykonania drogi w Wierzchach. 
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Pan Wójt zapewnił, że wykonanie nastapi w tym roku. 

PUNKT - 11 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan  Henryk  Osman  prosił  żeby  przedstawiciel  Izb  Rolniczych  udzielił  informacji 
o wynikach szacowania klęski suszy.
Pan Piotr Kopczyński- poinformował, że pierwszy nabór wniosków z tytułu poniesionych 
strat w wyniku suszy był do 20.08 br. Wpłynęło 75 wniosków z terenu naszej gminy oraz 14 
wniosków rolników spoza terenu Gminy Gizałki, którzy mają tutaj grunty. Termin składania 
wniosków przedłużony został  do końca września.  W drugiej  turze złożono 162 wnioski, 
w tym 132 z terenu gminy plus 30 wniosków spoza terenu gminy.
Wyjaśnił,  że  przepisy były zmieniane w trakcie  prowadzenia prac Komisji.  Komisja nie 
miała możliwościowi oszacowania zbóż, ponieważ zboża były sprzątnięte z pól. Kukurydza 
na kiszonkę, ziemniaki i rośliny strączkowe były szacowane po 20 sierpnia. Efekt ich pracy 
określił  jako mizerny.  Z I  tury 30  % strat  przekroczyło  tylko  57 wniosków rolników z 
kolejnego naboru 31 wniosków, co daje łącznie 88 wniosków załatwionych pozytywnie. 
Następnie przestawił wyniki w skali powiatu pleszewskiego. Do Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji  Rolnictwa  wpłynęło  3960  wniosków,  zakwalifikowały  się  1102  wnioski. 
Rekompensata będzie wypłacana przez ARiMR. Faktycznie zostanie wypłacone 162 zł do 
1  ha  nieubezpieczonego  i  324  zł  do  1  ha  ubezpieczonego.  Wyjaśnił,  że  sprawdził 
ubezpieczenia  z  tytułu  ewentualnego  wystąpienia   suszy,  okazuje  się,  że   składka 
ubezpieczenia wynosi 500 zł do 600 zł od ha. Wypłaty firm ubezpieczeniowych opierają się 
na danych z Instytutu w Puławach, który faktycznie nie orzekł klęski suszy. 
Poinformował, że na skutek interwencji Izby Rolniczej złagodzono przepisy dotyczące strat 
w produkcji zwierzęcej, wprowadzono je w ostatnim tygodniu szacowania. Rolnicy zostali 
poinformowani  o  zweryfikowaniu  wniosków  i  na  skutek  tej  zmiany  rekompensatę 
otrzymała większa ilość rolników. Poinformował też, że każdy rolnik, który złożył wniosek 
o szacowanie szkód z powodu klęski suszy może ubiegać się o kredyt preferencyjny. 
Pan Ireneusz Zawal Sołtys Sołectwa Toporów  zgłosił,  żeby skierować 2 osoby z prac 
interwencyjnych do usunięcia wrastającej trawy w chodnikach w m. Toporów (przy drodze 
gminnej).
Pan  Andrzej  Kaczmarek  Sołtys  Sołectwa  Czołnochów zapytał  czy  do  wypłaty 
odszkodowań brano pod uwagę, że rolnik ma poniżej 10 ha i opłaca składkę ZUS, a nie 
KRUS.
Pan Piotr Kopczyński wyjaśnił, że poprzednio było to brane po uwagę, obecnie nie miało 
to znaczenia, czy rolnik był płatnikiem  ZUS czy KRUS. 
Pan Tadeusz  Kostuj  podziękował  za  zrealizowanie  ostatnich  interpelacji  -  zwiększenie 
bezpieczeństwa na skrzyżowaniu poprzez zainstalowanie lustra. Zwrócił uwagę, że obecnie 
po przebudowie drogi powiatowej Gizałki - Szymanowice jest zmiana organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu  w  Szymanowicach.  Pierwszeństwo  ma  jadący  drogą  powiatową  dlatego 
uważa, że dla bezpieczeństwa na drodze podporządkowanej przed samym skrzyżowaniem 
należałoby powtórzyć znak ustąp pierwszeństwa. 
Składa podziękowania Zarządowi Dróg Powiatowych za wykonanie tej inwestycji.
Nawiązał  do  sprawy  klęski  suszy  i  ubezpieczeń,  uważa,  że  jako  samorząd  powinni 
współdziałać w wielu kwestiach, ustawach jakie wprowadza rząd.? 
Pan  Jerzy  Moryson poinformował,  że  na  zebraniu  wiejskim w  sprawie Funduszu 
Sołeckiego zwrócił się do Wójta o załatanie dziur na drodze w m. Wierzchy, powyżej posesji 
p. Sołtys, dziury są już pół roku. 
Następnie zwrócił się do Przewodniczącego Rady z zapytaniem: czy prawdą jest, że Pani 
Sławomira Łoza ze względu na stan zdrowia ma zmniejszone godziny pracy w urzędzie. 
Prosił aby odpowiedź na ww. pytanie była udzielona jemu na piśmie. 
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Jeżeli to jest prawda - mówił dalej mieszkaniec, to jak to ma się do tego, że ta Pani jest 
wybierana na ławnika do Sądu Rejonowego? W naszej  gminie jest  bardzo dużo ludzi  z 
wyższym wykształceniem, którzy nie mają pracy. Praca ławnika nie jest wykonywana za 
darmo. Czy nie można było kogoś innego wybrać – pytał.  
Dodał: myślał, że nepotyzm w XXI wieku przestał istnieć. Następnie skrytykował Polskie 
Stronnictwo Ludowe za walkę o władzę.
Po czym skierował pytanie do Wójta: jak się przedstawia sprawa kanalizacji w sądzie ? 
Przypomniał,  że  zwracał  się  do  Przewodniczącego  Rady  w  sprawie  utworzenia 
Młodzieżowej Rady, sprawdzał wyniki egzaminów w gminie Gizałki i są żenujące, jedynie 
Szkoła w Tomicach uzyskała wyniki powyżej średniej w powiecie. 
Dlaczego Rada nie  zajmie  się  tym problemem,  co jest  powodem tego,  że jest  tak niski 
poziom w szkołach – pytał. 
Następnie zapytał - co jest z pieniędzmi za śmieci, które pozostały w ub. roku. Na co zostały 
przeznaczone?.
Czy w związku z  oddaniem do użytku elektrowni  wiatrowych gmina zyskała  środki  do 
budżetu ?
Powtórzył  też  pytanie,  które  zadał   jemu  mieszkaniec  Wronowa:  czy  prawdą  jest,  że 
w związku z tym, że do gminy wpłynęły środki do gminy Gizałki Wójt otrzymał podwyżkę 
200 zł a radni ileś tam. Uważa, że jest to rozsiewana plotka, a plotki trzeba prostować.
Przedstawił wnioski radnych, które nie zostały zrealizowane:
nie  usunięto  garbów  na  drodze,  o  co  wnioskowała  radna,  nie  został  też  zrealizowany 
wniosek  radnego Osmana w sprawie naprawienia drogi dojazdowej w m. Krzyżówka do p. 
Rybarczyków.
Przewodniczący  Rady  poprosił  Panią  Annę  Glapę  -  Sekretarz  Gminy  o  udzielenie 
wyjaśnienia w sprawie wyboru ławnika.
Pani  Anna  Glapa  przypomniała  o  obowiązującej  ustawie  Prawo  o  ustroju  sądów 
powszechnych,  która  określa  zasady  i  sposób  postępowania  przy  wyborze  ławnika. 
Poinformowała, że jest to jedyna kandydatura. W przypadku kandydatki na ławnika z gminy 
Gizałki wszystkie wymogi określone w ustawie zostały spełnione. 
Pan Jerzy Moryson  zapytał o wyjaśnienie: Czy prawdą jest, że każdy obywatel z terenu 
gminy ma prawo do darmowego kosza z Przedsiębiorstwa Eko-Skórtex. Czy w umowie jest 
zapis, że obywatel ma dostać taki kosz. Jeżeli tak jest, to należałoby o tym poinformować 
społeczność gminy  – stwierdził mieszkaniec. 
Pan Wójt –  wyśnił, że takiego zapisu w umowie nie ma. Przed wprowadzeniem systemu 
60-70  % mieszkańców  zakupiło  kosze  prywatnie.  Obecnie  system jest  finansowany  ze 
środków, które pochodzą od mieszkańców gminy. Wszyscy we własnym zakresie zakupują, 
czy organizują pojemnik. Przypomniał, że już wcześniej informował o tym, że Firma Eko - 
Skórtex do czasu obsługi naszego terenu umożliwia wypożyczenie pojemnika na odpady.  
Pan Jerzy Moryson  w związku z powyższym zaproponował żeby Przewodniczący Rady 
zobowiązał  Wójta  do  wysłania  kurend  z  informującą,  że  jest  możliwość  wypożyczenia 
koszy w Firmie Eko-Skórtex .
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że środki  pochodzące  z  wpłat  mieszkańców  za  gospodarowanie 
odpadami nie mogą być wydatkowane na inne cele. Środki te mogą służyć tylko i wyłącznie 
finansowaniu  systemu gospodarki  odpadami.  Po  przetargach  w  poprzednich  latach  tych 
środków troszkę zostawało m. innymi dlatego też, że do kalkulacji zakładaliśmy określony 
procent  nieściągalnych  środków,  ponieważ  sądziliśmy,  że  wpłaty  będą  mniej  regularnie 
wpłacane. Poinformował, że obecne zadłużenie mieszkańców jest na poziomie 30 tys. zł 
w skali 2 lat. Ostatni przetarg był mniej korzystny dla gminy. Nadwyżka z poprzednich 2 lat 
jest  przesuwana  na  zapłacenie  za  odbiór  odpadów na  podstawie  obecnie  obowiązującej 
umowy.  Ponadto z  tych środków płacimy zagospodarowanie odpadów, które są zbierane 
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selektywnie, m. innymi opony, których ostatnio zebrano w ilości sześciu dużych przyczep 
samochodów  ciężarowych.  Poinformował,  że  nadwyżka  jest  w  tej  chwili  niewielka, 
właściwie się równoważy a należy wziąć pod uwagę, że musimy wybudować odpowiedni 
punkt  selektywnej  zbiórki  odpadów.  Ponadto  nasza  gmina  ma  najmniejszą  ze  stawek w 
powiecie  i  zapewne  w  Polsce.  Zakład  Gospodarki  Odpadami,  którego  jesteśmy 
udziałowcami w przyszłym roku planuje podwyżkę opłat za dostarczane odpady, wiąże to 
się też z rozbudową tego Zakładu. Dodał, że w związku z tym być może trzeba będzie w 
przyszłym roku  podwyższyć odpłatność od mieszkańców o kwotę 0,50 - 1 zł. Podkreślił, że 
pieniądze na zagospodarowanie odpadów są wyodrębnione na oddzielnym koncie.
Przewodniczący  Rady  wyjaśnił,  że  będzie  ponownie  rozmawiał  z  Dyrektorami  szkół 
odnośnie  utworzenia  Młodzieżowej  Rady.  Z rozmów jakie  przeprowadził  w tej  sprawie 
wcześniej zainteresowanie było tylko w Szkole w Białobłotach. 
Radca Jerzy Matyjaszczyk wyjaśnił, że toczą się dwie sprawy. Jedna sprawa z powództwa 
naszej gminy przeciwko panu W i panu M. Dwa tygodnie temu zapadł wyrok oddalający 
nasze  żądania.  Złożony  został  wniosek  o  uzasadnienie  wyroku  i  będą  dalej  sprawę 
prowadzić. 
Druga  sprawa  toczy się  o  to,  że   odmówiliśmy zapłaty  za  naszym zdaniem nadmierne 
pompowania wody przy robotach. Jest pozew przeciwko nam, sprawa się jeszcze potoczy. 
Pani  Skarbnik wyjaśniła,  że fermy  wiatrowe,  budowle  zostały  oddane  do  użytku  w 
miesiącu wrześniu.  W kolejnym roku, w styczniu możemy liczyć  na złożenie deklaracji 
podatkowej. Podatek wynosi 2% od wartości budowli.  
Pan  Jerzy  Moryson  – przypomniał,  że  składał wniosek  do  Wójta  Gminy  w  sprawie 
cmentarzy i wówczas Wójt odpowiedział, że rozmawiał z proboszczem z Boru w Koninie 
i w tej materii prowadzą rozmowy. Prosi o informację na jakim etapie są ustalenia. Dodał 
też, że coraz więcej osób przyjeżdża do Polski, szukają swoich korzeni. Żebyśmy się nie 
wstydzili stanem cmentarzy w Gminie Gizałki.
Pan Wójt – wyjaśnił, że teren gdzie mieści się cmentarz należy do parafii Ewanegelicko – 
Augsburskiej. Parafia nie posiada środków na odnawianie cmentarza. Jeśli gmina pozyska 
źródła finansowania i wskaże je administratorowi parafii ewangelickiej, to spróbują z tego 
skorzystać. 
Pan Jerzy Moryson –  zauważył, że w pomoc mógłby włączyć się działający na terenie 
gminy  Klub  Historyczny.  Należałoby  spróbować  odnaleźć  w  Niemczech  rodziny 
spoczywających  na  cmentarzu  i  stamtąd  pozyskać  środki   na  odnowienie  cmentarza. 
Przypomniał,  że  przed  I  kadencją  Wójt  Łoza  w  trakcie  debaty  z  Panem  Piaseckim 
deklarował, że wzmocni wydział inwestycji i zatrudni osobę, która będzie szukała pieniędzy. 
Stwierdził, że obserwując - tego w gminie nie zauważa. 
Pan  Zenon  Andrzejewski  Sołtys  Sołectwa  Gizałki  –  podziękował  za  zrealizowane 
wnioski, które zwiększą bezpieczeństwo na drogach. Oznakowanie ul. Leśnej w Gizałkach 
tablicą  -  teren   zabudowany,  obrócenie  lampy na  ul.  Kaliskiej  i  Kolejowej.  Prosi,  żeby 
pozostałe wnioski również próbować zrealizować.
Poinformował, że złożył wniosek do gminy odnoszący się do drogi ul. Polna. Wyjaśnił, że 
przy drodze jest działka rolna, i rolnik zawładnął dość dużym pasem drogi. Ta ziemia jest 
obecnie obsiana, prosi o przyspieszenie wytyczenia przebiegu tej drogi. 
Kolejna sprawa:  chodzi  po Gizałkach fama,  że zawiązała się grupa ludzi,  którzy złożyli 
wnioski o odszkodowania z tytułu utrudnień jakie wnosi w ich życie Farma wiatrowa. 
Czy Wójt mógłby wyjaśnić jak się sprawa przedstawia i jakie gmina ma szanse uratować się 
od represji finansowych, żądań tych ludzi– pytał sołtys.  
Pan Wójt – wyjaśnił, że jeśli chodzi o wyznaczenie w terenie drogi - Gizałki,  ul. Polna, 
to  będzie  rozmawiał  z  pracownikami  żeby sprawę  przyspieszyć.  Jeśli  chodzi  o  wnioski 
mieszkańców  o  odszkodowania,  które  znajdują  się  w  zasięgu  oddziaływania  Farmy 
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wiatrowej,  to  na  dzień  dzisiejszy  wpłynęło  21  wniosków.  Mieszkańcy  żądają 
odszkodowania od 100-150 tys. zł. W tej sprawie stanowisko zajęli prawnicy. Radca prawny 
Pan Jerzy  Matyjaszek oraz niezależna Firma prawnicza. Sformułowali w tym zakresie dwie 
niezależne  od  siebie  opinie.  Opinie  są  zbieżne  co  do  tego,  że  takie  odszkodowania  nie 
powinny być przez gminę wypłacone. Jednoznacznie przywoływanie są przepisy Ustawy 
o  planowaniu  i  zagospodarowaniu   przestrzennym,  ponieważ  ta  ustawa  dopuszcza 
możliwość pozyskania takiego odszkodowania, jeśli występuje faktyczna niemożliwość lub 
istotne ograniczenie korzystania z nieruchomości, lub jej części w sposób dotychczasowy, 
lub zgodny z jej dotychczasowym przeznaczeniem.  Po analizie tych wszystkich wniosków i 
nieruchomości, których dotyczyły, okazuje się, że  każda z tych nieruchomości jest poza 
obszarem planu zagospodarowania przestrzennego i tym samym poza ponadnormatywnym 
oddziaływaniem. Patrząc na te przepisy, które obowiązują w Polsce, takie odszkodowanie 
wypłacone być nie powinno. Jeśli mieszkańcy uznają, że nie zgadzają się z odpowiedzią 
jaką otrzymali mogą wystąpić na drogę sadową o takie odszkodowanie. 
Pan Jerzy Moryson  zapytał  Przewodniczącego Rady, czy prawdą jest, że Pani Sławomira 
Łoza ma skrócony czas pracy ze względu na stan zdrowia?
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że obecnie nie udzieli odpowiedzi, przekaże ją później. 
Pan  Jerzy  Moryson  stwierdził,  że  w  sprawie  wiatraków  odpowiedzi  należy  szukać 
w orzecznictwach sądowych. 
Pan Łukasz Waniak  poprosił Radcę prawnego Pana Jerzego Matyjaszczyka o udzielenie 
wyjaśnień na pytania: Na jaką kwotę był pozew przegranej sprawy i ile kosztował gminę? 
Pan Radca wyjaśnił, że pozew był na kwotę 80 tys. zł, opłata sądowa wynosiła 4 tys. zł.
Pan Łukasz Waniak -  czy odwołanie pozwu rodzi jakieś konsekwencje dla gminy, czy 
gmina będzie się odwoływać?. 
Pan Radca wyjaśnił, że złożył wniosek o uzasadnienie. W tej chwili mają wstępne ustalenia 
z Wójtem, według jego oceny są podstawy do odwoływania się.
Pan Łukasz Waniak -  równocześnie  toczy się  pozew przeciwko gminie  złożony przez 
wykonawcę. Na jakim jest etapie?.
Pan Radca  wyjaśnił,  że  w  zasadzie  w  powijakach,  jutro  odbędzie  się  rozprawa,  która 
rozwinie dalsze sprawy dowodowe.
Pan Radca wyjaśnił też, że kwoty żądane przez jedną i drugą stronę są wyższe. Według 
wyliczeń inspektora nadzoru, to może być kwota 800 tys. zł.  Pan Wawrzyniak żąda 932 tys. 
zł,  ale wystąpił o kwotę 76 tys. zł.  Te pozwy były próbami, ponieważ wraz z wysokimi  
kwotami są zwiększone koszty sądowe.
Pan Tadeusz Kostuj poruszył sprawę odnawialnych źródeł energii.
Odnośnie Młodzieżowej Rady – radny uważa, że nie należy dawać w tym względzie fatalnej 
informacji. Samorząd Uczniowski szkoły jest wzorem. Zapewnia, że Samorząd Uczniowski 
działa wspaniale. Co roku radni są zapraszani na spotkania z uczniami w szkole i udzielają 
informacji.  Poruszył  sprawę  niskich  pensji  w  oświacie,  sprawę  śmieci  i  opłat.  Radny 
podkreślił, że sam jest ludowcem i nie życzy sobie żeby ruszać PSL, ponieważ własnymi 
rękami z rolnikami od podstaw budowali gminę.   
Poinformował, że gdy spotyka panią pastor z Niemiec, to porusza sprawy cmentarzy.
Pan Jerzy Moryson odniósł się do wypowiedzi radnego Tadeusza Kostuja,  stwierdził, że 
nie  wyliczał  radnemu  zarobków,  nie  mówił  o  ocenach.  Radny  mówi  o  Samorządzie 
Uczniowskim, a on mówił o Młodzieżowej Radzie - to są dwie różne sprawy. 

PUNKT - 12 - ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia o godzinie 18,05, dziękując jednocześnie wszystkim za udział w obradach XI 
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Sesji Rady Gminy Gizałki VII kadencji.  

 Protokołowała                   Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                                      Piotr Lis
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