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

w dniu 22 stycznia 2015 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 Gminy Piotr  Lis  dokonał  otwarcia  posiedzenia  o  godzinie  16.00 
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych obecnych).

PORZĄDEK OBRAD IV 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) udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku dla Powiatu Pleszewskiego;

2) zmian planu budżetu na rok 2015.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

9. Zamknięcie obrad.

Po czym nastąpiło głosowanie nad porządkiem obrad, który przyjęto jednogłośnie.

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.

1



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

Pani Violetta Drobniewska  spytała co ustalono w sprawie kursów linii autobusowych na 
spotkaniach ze starostą oraz z firmą transportową.  
Pan Wójt wyjaśnił, że rozmawiano na temat zwiększenia liczby kursów oraz modyfikacji 
linii  już  istniejących.  Modyfikacja  polegać  będzie  na  przedłużeniu  niektórych  linii 
autobusowych z Pleszewa do m. Dziewiń. Ponadto będzie wprowadzony dodatkowy kurs, 
który będzie rozpoczynał  się w naszej  gminie około godz.  8.00.  Dodał,  że  kurs ten jest 
potrzebny,  chociaż z  przeprowadzonych badań wynika,  że frekwencja tego kursu będzie 
niewielka. Ponadto zostaną przestawione trasy linii kursów popołudniowych. Autobusy będą 
jeździły  drogą  wojewódzką  bezpośrednio  do  Dziewinia,  a  w  drodze  powrotnej  będą 
zabierały pasażerów z  Kolonii  Ostrowskiej  i  Wierzchów.  Kursów będzie  o około  30  % 
więcej.  Poinformował,  że  negocjacje  przeprowadzono  w taki  sposób ażeby uzyskać  jak 
najlepsze  warunki  i  jak  najlepsze  połączenia  z  miastem  Pleszew.  Niezależnie  od  tego 
spotkania starosta pleszewski zorganizował spotkanie wójtów i burmistrzów w Starostwie, 
na którym omawiano temat możliwego udziału Starostwa w organizacji transportu. Dalej 
wyjaśnił, że kursy autobusów przebiegają przez trzy gminy i sprawa transportu to zadanie 
ponad gminne i  powiat powinien być organizatorem, taki  nakaz będzie obowiązywał od 
2016 roku. Dodał, że Powiat będzie koordynatorem transportu gminnego, a do 2016 roku 
zostanie opracowany powiatowy plan transportowy. Dodał też, że przedsiębiorca uważa, że 
przy  zmodyfikowaniu  linii  i  dodatkowych  kursach  gmina  powinna  partycypować  w 
kosztach.  Poinformował,  że  w  biurze  pani  Sekretarz  są  materiały  dotyczące  przewozu 
i można się z nimi zapoznać. Kursy będą modyfikowane prawdopodobnie po feriach, od 
1 marca br. 
Pan  Tadeusz  Kostuj zaproponował,  aby  informować  mieszkańców  żeby  zgłaszali 
potrzebne linie do dojazdu do pracy. Ponadto stwierdził,  że dana linia w trakcie badania 
ilości  korzystających  pasażerów  może  z  rożnych  przyczyn  w  danym  dniu  nie  mieć 
frekwencji i odpadnie. Prosi o zapewnienie dowozu do pracy. 
Pan Przewodniczący  poinformował,  że  zmalała  ilość  młodzieży dojeżdżającej  do szkół 
ponadgimnazjalnych do Pleszewa, ma to też swoje odbicie  na transporcie.
Pan Wójt oznajmił, że na spotkaniu ze starostą przedstawił analizę dotyczącą dojeżdżającej 
młodzieży do szkół ponadgimnazjalnych do Jarocina i Pleszewa w ciągu ostatnich 4 lat. 
Z analizy wynika, że obecnie o 30 % mniej młodzieży dojeżdża do Pleszewa w stosunku do 
tego ile dojeżdżało wcześniej. Dodał, że efekt jest taki, że Powiat traci na subwencji i w 
autobusach jest  mniej  pasażerów. Dodał  też,  że obecnie połączenia komunikacyjne z  m. 
Jarocin  są lepsze.  Ponadto  poinformował,  że  ostatnie  wyniki  do  jakich  szkół  uczniowie 
trzecich klas gimnazjów chcą pójść wypadły jeszcze gorzej dla Pleszewa.
Pan Tadeusz Kostuj – pytał jakie wnioski pan Wójt ma do przekazania w ramach spotkania 
w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa  Wielkopolskiego.  Kolejne  pytanie  -  efekt 
spotkania z panią Dyrektor ZDP, czy był uwzględniony jego wniosek o poszerzenie wjazdu. 
Jakie zapadły wnioski w zakresie zadań na posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia 
"Wspólnie dla Przyszłości"
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Pan  Wójt  odpowiedział,  że  na  spotkaniu  w  Urzędzie  Marszałkowskim  Województwa 
Wielkopolskiego omawiali uruchomienie Wieloletniego Programu Operacyjnego. Otrzymali 
informację, że w II kwartale br. będzie można już aplikować o pierwsze środki w ramach 
WRPO. 
Jeżeli  chodzi  o  spotkanie  z  Dyrektorem  ZDP,  to  o  terminie  tego  spotkania  radnych 
informował. Większość radnych była na spotkaniu. Rozmawiali o modyfikacjach pewnych 
zakresów inwestycji.  Odnośnie zjazdu z ul. Polnej w m. Szymanowice stwierdził,  że nie 
pamięta czy ten temat poruszali. Dodał, że skontaktuje się z panią Dyrektor ZDP i sprawę 
wyjaśni. 
Natomiast  posiedzenie  Rady  Decyzyjnej  dotyczyło  ponownej  oceny  wniosku 
zmodyfikowanego przez beneficjenta, który ma otrzymać dotację. Rada  musiała się odnieść 
do propozycji zmian wnioskodawcy. 

PUNKT –  6 –  PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała  Nr IV/15/2015  w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w 2015 roku  dla 
Powiatu Pleszewskiego.

Pan Andrzej  Weber - Kierownik  Warsztatów Terapii  Zajęciowej  w Gizałkach  poprosił 
o głos oraz o przekazanie projektu uchwały.
Pan Radca wyjaśnił, że nie ma formalnego obowiązku przekazania projektu uchwały panu 
Kierownikowi w trakcie sesji, ponieważ nie jest radnym. Po czym odniósł się do szkolenia, 
w którym, mecenas prowadzący wyjaśnił,  że  osoby nie będące radnymi nie  mają prawa 
zabierania głosu podczas podejmowania uchwał przez Radę Gminy.
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  IV/15/2015  w  sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej  w  2015  roku  dla  Powiatu  Pleszewskiego  podjęta  została  15  głosami  za 
i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr IV/16/2015 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2015.
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  IV/16/2015  w  sprawie  zmian  planu 
budżetu na rok 2015 podjęta została 15 głosami za i stanowi załącznik do protokołu.

  PUNKT –  7 –  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pani Katarzyna Lochdańska zgłosiła  interpelację w sprawie naprawy nawierzchni zatoki 
autobusowej  przy  drodze  wojewódzkiej  w  m.  Toporów.  Interpelacja  ta  została  złożona 
również na piśmie. 
Pan Kazimierz Woźniak  zgłosił,  aby zabezpieczyć środki  na remont nawierzchni drogi 
Białobłoty- Orlina - Dziewiń 
Pan Mieczysław Sawicki  zgłosił interpelację w sprawie  naprawy nawierzchni drogi w m. 
Czołnochów. Zwrócił  się też,  aby porozumieć się z Gminą Czermin w sprawie naprawy 
drogi  za  mostem w m.  Robaków. Ubolewał,  że  na  sesji  nie  ma  radnych  powiatowych, 
którym by sprawę przekazał. 
Pan Zbigniew Bachorski zgłosił naprawę drogi asfaltowej Tomice- Szymanowice.
Pan  Tadeusz  Kostuj  zgłosił,  aby  naprawiono  odcinki  nawierzchni  ulicy:  Ogrodowej, 
Parkowej  i  Kościelnej  w  m.  Szymanowice.  Podziękował  panu  Wójtowi  za  naprawę 
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końcowego odcinka drogi ul. Ogrodowej, który odprowadza wodę. Dodał, że wcześniejszy 
odcinek będzie blokował przepływ wody i prosi również tą kwestię załatwić. 

PUNKT –  8 –  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan  Tadeusz  Kostuj  zgłosił  wniosek  żeby  utworzyć  linię  oświetleniową  do  przyłączy 
w związku z nowo powstającymi budynkami na ul. Aleja Niepodległości w miejscowości 
Szymanowice.   
Pan Wójt odpowiedział, że radny przedstawił nowe zadanie inwestycyjne.
Pan Ireneusz Zawal sołtys wsi Toporów zgłosił prośbę o naprawę lampy w m. Toporów.
Pan  Kazimierz  Czajczyński  sołtys  wsi  Kolonia  Ostrowska prosił  o  zgłoszenie  do 
energetyki, aby usunięto gałęzie drzew, które wchodzą w linie energetyczne w miejscowości 
Kolonia Ostrowska i Studzianka.
Pan Zbigniew Ostrowski sołtys wsi Szymanowice zgłosił wniosek o naprawę drogi w m. 
Szymanowice w kierunku do Prosny za p. Kądziołka 
Pan Wójt wyjaśnił, że już wcześniej zgłosił potrzebę naprawy szkód wyrządzonych przez 
firmę przewożącą ciężkie materiały. 
Pan Andrzej Weber - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizałkach w imieniu 
osób  niepełnosprawnych,  Zarządu  Stowarzyszenia  i  swoim  podziękował  za  podjęcie 
uchwały o udzieleniu pomocy finansowej. 
Po czym przedstawił swoje rozżalenie jakie wyniósł ze spotkania z Radą Gminy i Wójtem w 
sprawie dotacji. Wysunął wniosek, żeby w podobnej sytuacji  na takim spotkaniu obecne 
były media.  Następnie  oświadczył,  że  z  7  punktów,  które  tu  ma  przygotowane  wygłosi 
jeden:
"Zwróciłem się  na  piśmie  do  wojewody wielkopolskiego,  do  wydziału  kontroli  prawnej 
i nadzoru z prośbą o udzielenie odpowiedzi w kwestiach, z którymi się tutaj spotkałem i ze 
sposobem ich rozwiązania, łącznie z tym, jak zostałem tu potraktowany".
Pan Jerzy Moryson,  mieszkaniec gminy zabierając głos powiedział, że otrzymał od pani 
skarbnik informację na temat opłat za śmieci. Następnie odczytał stan środków jaki pozostał 
w kasie gminy za śmieci. Od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku pozostała kwota 64.359, 85 zł, 
natomiast z roku 2014 pozostało 77.714,69 zł, łącznie jest około 142 tys. zł. Dodał, że jak 
wiadomo środki te nie mogą być wykorzystane na żadne inne cele, w związku z tym ma 
pytanie do pana Wójta - co z tymi środkami zamierza zrobić?.
Do Przewodniczącego Rady skierował  pytanie,  czy zrobił  rozeznanie,  czy są  na  terenie 
gminy osoby, które nie są w stanie zapłacić za śmieci. Dodał też, że wójt może umarzać 
podatki mieszkańców i myśli, że tutaj niektórym mieszkańcom też może pomóc. 
Następnie  do  radcy prawnego  wniósł  uwagę  o  brak  podstaw prawnych  przy udzielaniu 
odpowiedzi.  Po  czym  poinformował,  że  pięć  lat  temu  został  wyproszony  z  zebrania 
wiejskiego dlatego, że był osoba spoza tej miejscowości  i wówczas zwrócił się w tej kwestii 
do  rzecznika  praw obywatelskich  i  uzyskał  odpowiedź,  że  zgodnie  z  konstytucją  każdy 
obywatel ma prawo zabierania głosu. Następnie pytał pana radcę: jaki przepis KPA mówi, że 
Wójt nie ma obowiązku odpowiadać w ciągu miesiąca na pismo. 
Radca prawny wyjaśnił kwestię terminów.
Pan Mirosław Michalak przedstawiciel gminy w Izbach Rolniczych przekazał informację, 
że  27  stycznia,  o  godz.  10.00  przed  Starostwem  Powiatowym  w  Pleszewie  rolnicy 
organizują protest związany z trudną sytuacją w rolnictwie.

PUNKT –  9 –   ZAMKNIĘCIE OBRAD.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad
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 IV Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 17.00.  

Protokołowała Przewodniczący Rady
Teresa Andrzejak Piotr Lis
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