
Protokół nr III/2014
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się

w dniu 30 grudnia 2014 r.
w sali Świetlicy Wiejskiej 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  14.00 
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych).

PORZĄDEK OBRAD III SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
1. Otwarcie, które już nastąpiło.

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) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2015 rok;

2) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok;

3) zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 
2015 rok;
4) zmian planu budżetu gminy na rok 2014;
5) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki 
na lata 2014 – 2021;

6) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015 -2021;

7) uchwalenia budżetu Gminy Gizałki na 2015 rok;

     - przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2015 rok;

     - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 
       uchwały budżetowej na 2015 rok;

     - opinie komisji stałych do projektu budżetu na 2015 rok;
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     - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu 
       uchwały budżetowej na 2015 rok;

     - dyskusja nad projektem budżetu na 2015 rok;

     - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy
       Gizałki;

     - głosowanie uchwały budżetowej na rok 2015.

7) Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8) Interpelacje i zapytania radnych.

9) Wolne głosy i wnioski.

 10) 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, z którym zapoznają się indywidualnie.

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.
Pan Henryk Osman – pytał jakiego odcinka  Kanału Oborskiego dotyczył odbiór?
Pan Wójt  odpowiedział,  że Kanał Oborski był konserwowany na odcinku ok 2.9 km od 
drogi  w  kierunku  Kolonii  Obory  (droga  prowadzająca  do  dawniejszej  Szkoły)  do 
Krzyżówki. Podkreślił, że był to newralgiczny punkt, na tym odcinku kanał przebiegał przez 
las i był bardzo zamulony.
Pani  Teresa  Majdecka poprosiła Wójta  o  udzielenie  informacji  w sprawie  przewozów 
pasażerskich  z  gminy  Gizałki  do  Pleszewa.  Dodała,  że  radni  ten  temat  omawiali  na 
wczorajszym posiedzeniu Komisji łączonych.
Pan Wójt odpowiedział, że tego typu przewozy nie są zadaniem własnym gminy. Przewozy 
z gminy Gizałki poprzez Gminę Chocz lub Czermin do Pleszewa są przewozami ponad 
gminnymi i tutaj w tym zakresie kompetencja leży po stronie powiatu. Po czym dodał, że 
zdajemy  sobie  sprawę,  że  mieszkańcy  powinni  mieć  transport  osobowy,  zwłaszcza 
uczniowie dojeżdżający do szkół ponadgimnazjalnych. Poinformował również, że na terenie 
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gminy  Gizałki  są  już  rozwieszone  rozkłady  jazdy  z  zagwarantowanym  dojazdem  do 
Pleszewa na godz. 7.00, 8.00 oraz powrót od godz. 14.30 do 18.30, te ustalenia zapadły w 
ciągu  dwóch  ostatnich  tygodni.  Dodał  też,  że  w  miesiącu  styczniu  planują  wspólnie  z 
przedsiębiorcą  zabezpieczającym  transport  i  powiatem  zrobić  analizę  przewozów  i 
prawdopodobnie zostaną wprowadzone dodatkowe kursy autobusów. Być może będzie to 
się wiązało z rekompensatą finansową. Poinformował również, że na dzień dzisiejszy nie ma 
potrzeby  uruchamiania  rekompensat,  tym  bardziej,  że  są  duże  wątpliwości  czy  gmina 
powinna wydawać takie  pieniądze  jeśli  prawnie nie  ma to odpowiedniego umocowania. 
Powiedział też, że jeśli będzie taka potrzeba to środki w budżecie są zabezpieczone, radni 
zdecydują jak duże środki będzie można na ten cel przeznaczyć. Dalej poinformował, że 
wysłano też kurendy  do  wszystkich  miejscowości  z  rozkładami  jazdy,  te  rozkłady 
zamieszczone są też na stronie gminy.
Pan Tadeusz Kostuj  pytał jakie jest stanowisko powiatu na jego wcześniejsze apele, na 
koncepcję  skoordynowania  działań  w  sprawie  przewozów.  Przypomniał,  że  apel  ten 
powtórzył również na ostatniej Sesji w obecności Starosty.
Pan  Wójt  odpowiedział,  że  temat  ma  być  podejmowany  na  dzisiejszym  posiedzeniu 
Zarządu  Powiatu,  czy  zostanie  podjęty  nie  potrafi  w  tej  chwili  odpowiedzieć. 
Poinformował, że w  ustawie  o  publicznym  transporcie  zbiorowym  jest  wskazane,  kto 
organizuje  transport  ponad  gminny.  Dodał  również,  że  gmina  czyni  starania  żeby  ten 
transport był. Na początku m-ca stycznia obędzie się wspólne spotkanie gmin z powiatem w 
sprawie funkcjonowania tego systemu i ma nadzieję, że powiat się tym zajmie i wspólnie z 
gminami podpiszemy w tej sprawie porozumienie.
Pan Tadeusz Kostuj   pytał o udział w spotkaniu Wielkopolska Odnowa Wsi, czy co coś w 
tym kierunku będzie robione również dla naszej gminy.
Pan  Wójt  odpowiedział,  że w tej  konferencji brali udział sołtysi,  którzy włączyli  się do 
programu Wielkopolska  Odnowa Wsi.  Na konferencji  była  możliwość  zapoznania  się  z 
możliwościami wsparcia finansowego. Przypomniał, że w roku 2013/2014 z dofinansowania 
z  tego  programu  skorzystała  miejscowość  Szymanowice,  powstała  wiata  rekreacyjna  w 
parku i parking przy Kościele.
 
PUNKT –  6 –  PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała Nr III/8/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 
2015 rok.
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 14 radnych.  (wyszła  radna p.  Bartnik).  Uchwała Nr III/8/2014 w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2015 rok podjęta została 14 
głosami za (jednogłośnie) i stanowi załącznik do protokołu. (Radna p. Bartnik powróciła na 
salę obrad)

 Uchwała Nr III/9/2014 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok.

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 III/9/2014 w sprawie planu pracy Komisji 
Rewizyjnej na 2015 rok podjęta została 15 głosami za i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/10/2014 w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady  
Gminy Gizałki na 2015 rok.
 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.
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Z uwagi na brak pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr III/10/2014  w sprawie  zatwierdzenia  
planu  pracy  komisji  stałych  Rady  Gminy  Gizałki  na  2015  rok podjęta  została  15  
głosami za  i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/11/2014 w sprawie  zmian planu budżetu gminy na rok 2014.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.
Pan Tadeusz Kostuj złożył wniosek o przedstawienie zmian większemu gronu, obecnym na 
sesji sołtysom.
Pan Wójt wnioskował o przedstawienie  autopoprawek do projektu uchwały. Oznajmił, że  
istotnych zmian nie ma, są skorygowane pewne dochody i wydatki po czym przedstawił  
zaproponowane zmiany kwot w paragrafie 1, 2 , 3, 4, 6  ww. uchwały.  
Pani  Skarbnik dodała,  że  zmiany  nastąpią  głównie  w  planie  dochodów.  Nastąpi 
zmniejszenie w planie dochodów majątkowych, zmniejszenie dotyczy dotacji jaka miała 
wpłynąć na realizację zadań: rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z przebudową dachu oraz 
dotacji  na  ścieżkę  rowerową  w  m.  Ruda  Wieczyńska,  (dotacja  wpłynie  w  2015  r). 
Zmniejszamy  dochody  z  opłaty  alkoholowej  do  wysokości  wykonanych  dochodów. 
Przedstawiła również zmniejszenie wydatków w planie wydatków.
Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad zgłoszoną autopoprawką.
Pan Jerzy Moryson mieszkaniec gminy powiedział,  że  tu  radni  nie  wiedzą nad czym  
głosują.
Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  na  posiedzeniu  Komisji  łączonych  materiały 
sesyjne zostały omówione.   
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr III/11/2014  w sprawie   zmian planu  
budżetu  gminy  na  rok  2014  podjęta  została  15  głosami  za  i  stanowi  załącznik  do  
protokołu.

Uchwała Nr III/12/2014 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gizałki na lata 2014 – 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 III/12/2014 w sprawie zmian do Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2014 – 2021  podjęta została 15 głosami za 
i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/13/2014 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki  
na lata 2015 -2021.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.
Pan  Wójt  oznajmił,  że  chce  zaproponować  autopoprawki  do  projektu  uchwały,  które  
nastepnie przedstawił. 
Autopoprawki stanowią załącznik do protokołu.
Przewodniczący  Rady  poprosił  o  głosowanie  nad  zgłoszoną  autopoprawką.  Radni  
jednogłośnie tj. 15 głosami za przyjęli autopoprawki.
Przewodniczący Rady  poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad obecnych  było  15  radnych.Uchwała  Nr  III/13/2014  w  sprawie  Wieloletniej  
Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015 -2021  podjęta została 15 głosami za 
i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr III/14/2014 w sprawie  uchwały budżetowej na rok 2015.
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Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

Pan Tadeusz Kostuj zapytał o załącznik Nr 10 do uchwały - dochody z kar.
Pan Wójt wyjaśnił,  że  są  to  opłaty za  zanieczyszczenia  środowiska  zarówno wody jak 
i powietrza.
Pani Skarbnik dodała, że są to też opłaty za wyłączenie gruntów spod produkcji leśnej, czy 
też opłaty za składowisko odpadów.
Pan Tadeusz Kostuj pytał czy jest w budżecie konkretny paragraf , który by zabezpieczał 
zadanie w sprawie utwardzenia pasa pobocza przy parku w Szymanowicach
Pani Skarbnik odpowiedziała, że na bieżące remonty naprawy dróg i poboczy są środki w 
paragrafie 4300.

Przedstawienie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  projekcie  uchwały  
budżetowej na rok 2015.

Skarbnik pani Donata Potocka odczytała Uchwałę Nr SO - 0952/19/4/Ka/2014 Składu 
Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  1  grudnia  2014  r. 
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gizałki na 2015 rok. 
Opinia jest pozytywna z uwagami w pkt I ppkt 6, 9, pkt II ppkt 1 i 2 i stanowi załącznik do 
protokołu.

Opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2015.

Pani Teresa Majdecka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinie 
komisji o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2015 rok. Opinia jest pozytywna.
Pan  Mieczysław  Sawicki Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Porządku  Publicznego 
przedstawił  opinie  komisji  o  projekcie  budżetu  Gminy Gizałki  na  2015 rok.  Opinia  jest 
pozytywna.
Pani  Katarzyna  Lochdańska  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  i  Opieki  Socjalnej 
przedstawiła opinie Komisji o projekcie budżetu gminy Gizałki na rok 2015. Opinia Komisji 
jest pozytywna.
Pan Kazimierz Woźniak  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinie komisji 
o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2015 rok. Opinia jest pozytywna. 
Opinie stanowią załącznik do protokołu.

Przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej 
na rok 2015.

Pan Wójt oznajmił, że po zapoznaniu się z uchwałą  Uchwałę Nr SO - 0952/19/4/Ka/2014 
Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 1 grudnia 2014 r. 
postanowił zgłosić autopoprawki. W miejscu tym przedstawił proponowane zmiany. 
Autopoprawki stanowią załącznik  do protokołu.

Dyskusja nad projektem budżetu na rok 2015.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu na rok 2015.

Pan Tadeusz Kostuj  powiedział, że uchwałę budżetowa po wniesionych autopoprawkach 
powinien otrzymać Przewodniczący. Stwierdził, że cieszy go fakt, że zostały uwzględnione 
elementy, które były zawarte w opinii RIO. Następnie przeszedł do sprawy wynagrodzenia 
Wójta i ewentualnego przekazywania 2 czy 5%  na dany cel.
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Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez pana Wójta. 
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Autopoprawki zostały przyjęte 
jednogłośnie, tj. 15 głosami za.

 Głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2015.

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  III/14/2015   w  sprawie  uchwalenia 
budżetu  gminy na rok 2015 podjęta  została  jednogłośnie,  tj.  15 głosami  za  i  stanowi 
załącznik  do protokołu.

PUNKT – 7 –  ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE

Pan Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje.
Pierwsza od  pana Zenona Tomaszewskiego  w sprawie budowy drogi w m. Świerczyna. 
Zadanie to zostało ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w  roku 2016. O realizacji 
zadania zadecyduje Rada Gminy Gizałki uchwalając budżet na rok 2016.
Kolejna interpelacja pana Henryka Osmana  w sprawie naprawy dróg w m. Orlina oraz 
Krzyżówka. W  dniu  dzisiejszym  zostało  dostarczone  odpowiednie  kruszywo,  naprawy 
zostaną wykonane.
Dalej  poinformował,  że  na  ostatniej  Sesji  Pan  Tadeusz  Kostuj  zgłaszał  wniosek  o 
uzupełnienie nawierzchni na ul. Aleja Niepodległości i odprowadzenie wody z parku w m. 
Szymanowice. Uzupełnienie nawierzchni  kruszywem zostanie wykonane.
Ponadto pan Wójt poinformował, że gmina wystąpiła z pismem do ZDW o zamontowanie 
lustra przy skrzyżowaniu drogi 442 z drogą powiatową ul. Kolejowa w m. Gizałki oraz do 
ZDP o zlikwidowanie nierówności na drodze Gizałki - Wierzchy.

PUNKT –  8 –  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan  Zbigniew  Bachorski pytał  od  kiedy  będzie  stacjonowała  karetka  pogotowia  w 
Gizałkach. Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa leży w kompetencji Wojewody Wielkopolskiego, 
jest to kwestia aneksowania dotychczasowego planu programu ratownictwa medycznego. 
Natomiast  w nowym planie ta  karetka  została  uwzględniona.  Po podjęciu planu karetka 
powróci.

PUNKT –  9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Przewodniczący Rady  pogratulował  panu Wójtowi oraz pani skarbnik konstruktywnego 
opracowania planu budżetu oraz właściwego i rozsądnego podejścia do budżetu.
Pan  Tadeusz  Kostuj złożył  panu  Wójtowi  podziękowania  za  sprawną  realizację  wielu 
zgłoszonych  przez  niego  zadań,  przykładem  jest  sprawa  lustra  na  skrzyżowaniu  w 
Gizałkach.  Następnie  przedstawił  sprawę   napraw  nawierzchni,  o  które  wcześniej 
wnioskował.
Pan Wójt podziękował za złożone gratulacje, za przyjęcie budżetu przez radnych. Oznajmił, 
że budżet był przygotowany z radą poprzedniej kadencji. Dodał, że budżet będzie w trakcie 
roku  modyfikowany w zależności  od  pozyskiwania  środków i  w związku  z  tym jakieś 
dodatkowe inwestycje będzie można wprowadzić.
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Pan Tadeusz Kostuj wnioskował o modernizację linii oświetleniowej na ul. Ogrodowej w 
m. Szymanowice.
Pani Katarzyna Lochdańska wnioskowała, aby zabezpieczyć i oznakować zagłębienie na 
drodze Wronów –Wierzchy.
Pan Zbigniew Swędrowski  pytał  czy są  jakieś  plany odnośnie  ułożenia  chodnika  przy 
drodze wojewódzkiej  (przy figurze )  w m. Gizałki.  Podkreślił,  że  sprawa jest  ważna ze 
względu na bezpieczeństwo  pieszych.
Pan Wójt wyjaśnij że już wcześniej ten temat podejmowano. Teren ten należy do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich, który już czynił starania, aby  go przekazać na rzecz gminy. Dopóki 
stan prawny nie jest uregulowany, to gmina inwestować nie może. Poinformował też, że w 
tej kadencji ma zamiar ten teren uporządkować. Wyjaśnił, że teren drogi gminnej zaczyna 
się od ul. Wodnej.
Pan Zbigniew Swędrowski  zgłosił brak przejścia idąc od ul. Wrzesińskiej przez rondo w 
stronę Gizałek.
Pan  Wójt  odpowiedział,  że w  dniu  wczorajszym  otrzymał  wniosek  Zarządu  Dróg 
Wojewódzkich o ustalenie warunków zabudowy w celu  przebudowy ronda w Gizałkach. 
Poinformował, że tam jest bardzo mało gruntu ZDW, w zasadzie teren ten kończy się na 
asfaldzie.  Dodał,  że Gmina dość dawno rozpoczęła prace projektowe dotyczące budowy 
ścieżki  rowerowej  z  Gizałek  w  kierunku  na  Tomice  i  problem  ten  będzie  rozwiązany. 
Wyjaśnił, że wstępnie mają zgodę właścicieli prywatnych gruntów na ich wykupienie. Ten 
grunt jest niezbędny, aby chodnik powstał. Uważa, że chodnik i przejście dla pieszych jest 
konieczne.
Pan Tadeusz Kostuj stwierdził, że  tam  jest możliwość namalowania pasów na jezdni.
Pan Zbigniew Swędrowski odpowiedział, że to nic nie da ze względu na brak chodnika.
Pan Łukasz Waniak -  mieszkaniec gminy prosił,  aby Przewodniczący Rady przedstawił 
jaki zaplanowano przychód, rozchód, deficyt i jaka jest zaplanowana nadwyżka budżetowa 
w roku 2015.
Kolejne  pytanie  -  kiedy  będzie  się  można  spodziewać  działań  odnośnie  chodnika  przy 
rondzie, o którym mówił radny Swędrowski.
Pan Wójt wyjaśnił, że w sprawie chodnika nie potrafi odpowiedzieć, ponieważ inwestorem 
będzie ZDW. Dodał, że obecnie jest opracowywana dokumentacja projektowa. Na razie jest 
złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy na przebudowę ronda, w ramach której 
ten chodnik ma też powstać.  
Przewodniczący Rady udzielił odpowiedzi panu Łukaszowi Waniak. Zaplanowany dochód 
w budżecie na 2015 rok,  to kwota -15 696 944 zł, wydatki -15 179 206 zł.  
Pan Wójt dodał, że budżet gminy jest zamieszczony na stronie internetowej.
Pan Jerzy Moryson mieszkaniec gminy apelował do Przewodniczącego Rady o utworzenie 
przy Radzie Gminy w Gizałkach Młodzieżowej Rady, prosił o przemyślenie tej sprawy. Po 
czy poprosił  Przewodniczącą Komisji Budżetu o odpowiedź na pytanie: jaka kwota jest 
przeznaczona na inwestycje gminne na 2015 rok 
Pani Teresa Majdecka odpowiedziała, że odpowiedzi udziela pan Wójt lub pani skarbnik.
Pan Jerzy  Moryson   pytał  Wójta  jak  chce  egzekwować kurendę,  którą  gmina  wysłała 
odnośnie  wałęsających się  psów. Jakie podejmie  środki,  żeby psy w m.  Świerczyna nie 
atakowały mieszkańców. Kolejne pytanie jaka kwota jest pobierana od mieszkańców gminy 
Gizałki za segregowane śmieci, a jaką kwotę gmina płaci przedsiębiorstwu, które te śmieci 
odbiera.
Po czym dodał, że w uchwale budżetowej na 2015 r. w paragrafie 6 są zapisane  dochody z 
tytułu  sprzedaży alkoholu i wynoszą 63.500 zł. Na Program Przeciwdziałania Narkomanii 
jest przeznaczone 3.500 zł. Powiedział, że od 4 lat nie może się dowiedzieć, w jaki sposób te 
programy,  za  te  pieniądze  są  realizowane.  Alkoholizm to  poważna  choroba  społeczna  i 
trzeba tę chorobę poważnie traktować. Uważa, że na terenie gminy powinny odbywać się 
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spotkania  z  ludźmi,  którzy  wyszli  z  nałogu  alkoholizmu,  narkomanii,  żeby  ci  ludzie 
przekazali  młodzieży informacje o złych skutkach nałogów. Dalej  mówił,  że  jeżdżąc do 
Ośrodka Zdrowia w Gizałkach  widział dorastającą młodzież palącą papierosy,  niektórzy 
twierdzą, że ta młodzież też „ćpa” i jeżeli tej  młodzieży nie zapewnimy rozrywek, pewnych 
rozwiązań to powstanie problem.  
Pan Andrzej Kierownik WTZ -ów w Gizałkach poinformował, że od 21 lat jest Prezesem 
Zarządu  Stowarzyszenia Wiejskiego „Pomocna dłoń” w Gizałkach i aktualnie boryka się z 
problemem  pozyskania  środków  na  zakup  samochodu  do  przewozu  osób 
niepełnosprawnych.  Dalej  pytał,  kiedy  wreszcie  otrzyma  odpowiedź  na  pismo  jakie 
skierował w tej sprawie do Wójta. Dodał, że dotychczas pan Wójt odpowiadał jemu tylko 
„pomyślimy”. Dopytywał dlaczego jako wnioskodawca nie został do tej pory zaproszony do 
wspólnego omawiania tej sprawy. Dalej pytał: kiedy wreszcie Urząd Gminy w Gizałkach 
będzie odpowiadał na piśmie na prośby i wnioski kierowane do pana Wójta, bo on do tej 
pory się tego  nie doczekał?  
Pan Wójt wyjaśnił, że pismo było skierowane do niego, ale chyba bardziej do rady gminy.  
Zostało  przedstawione  dwukrotnie  radzie  gminy,  również  w  dniu  wczorajszym  na 
posiedzeniu Komisji  łączonych. Radni nie wypowiedzieli się, że to nie jest tak, że „nie” i 
nigdy „nie”. Radni stwiedzili, że będzie taka możliwość, ale postawili pewne warunki. Nie 
wie czy jest osobą odpowiednią do przekazywania takiej informacji, ale jeżeli państwo radni 
pozwolą to przygotuje na piśmie odpowiedź i ją przekaże.
Pan  Andrzej  Weber  kolejne pytanie  skierował  do  Przewodniczącego  Rady  Gminy, 
dlaczego prowadzone są rozmowy dotyczące Stowarzyszenia bez jego udziału.
Przewodniczący  Rady  Gminy wyjaśnił,  że  do  niego  nie  wpłynęło  żadne  pismo  od 
Stowarzyszenia odnośnie dofinansowania do zakupu pojazdu. Po czym dodał,  że w dniu 
wczorajszym  na  posiedzeniu  Komisji  łączonych  była  przedstawiona  informacja,  że 
Starostwo będzie partycypowało w kosztach. Nie ma informacji w jakiej kwocie, czy ten 
samochód  będzie  obsługiwał  tylko  Stowarzyszenie  i  osoby  niepełnosprawne  z  gminy 
Gizałki, czy również z Gmin sąsiednich: Chocz , Czermin. Prosi o taką informację, wówczas 
udzieli pisemnej odpowiedzi.
Pan Andrzej Weber wyjaśnił, że zwrócił się  też z prośbą o wsparcie finansowe do innych 
samorządów. Do  starosty oraz do burmistrza  Pleszewa, ponieważ uczestnikami WTZ-ów 
jest  4  mieszkańców  z  Gminy  Pleszew,  do  Wójta  Gminy  Czermin  gdyż  również  4 
mieszkańców jest uczestnikami  WTZ. Stwierdził, że rozmowy z tymi osobami przebiegały 
zupełnie inaczej niż  tutaj z panem Wójtem. Po czym dodał, że nowe auto musi zakupić do 
28 lutego, jeżeli tego nie zrealizuje, to będzie musiał oddać pozyskaną dotację  64 tys. zł.
Przewodniczący Rady poprosił Kierownika WTZ o podanie kwoty zakupu samochodu.
Pan Andrzej Weber oznajmił, że w przesłanym piśmie określił jakimi kwotami dysponują. 
Stwierdził, że  wracamy do punktu wyjścia, że rozmawia się o sprawie bez jego udziału.
Pan Wójt wyjaśnił, że pismo do niego wpłynęło i uznał, że jest to kompetencja nie Wójta, 
tylko Rady Gminy, ponieważ Rada Gminy musi podjąć uchwałę, w której wskaże środki, 
które będą przeznaczone na udzielenie dotacji. Z Radą Gminy rozmawiali, temat nie jest 
zamknięty. Dodał też, że radni pytali, czy WTZ pozyskał też  inne środki z innych źródeł.
Pan Andrzej Weber poinformował, że samochód kosztuje 128 tys, zł, z PFRON-u pozyskał 
64  tys,  zł  dotacji,  WTZ  Gizałki  zgromadziło  20  tys.  zł,  stary  samochód  może  dać  w 
rozliczeniu. Liczy na wsparcie sąsiednich gmin.
Pan Wójt oznajmił, że tam był wniosek o dofinansowanie  od Gminy w kwocie 50 tys. zł.
Pan Andrzej Weber wyjaśnił, że wniosek do budżetu złożył we wrześniu 2013 roku. Pytał 
czy ma udzieloną odpowiedź na ten wniosek.
Przewodniczący Rady poprosił Kierownika WTZ o udzielenie informacji w jakiej kwocie 
sąsiednie  gminy  partycypują.  Dodał  też:  temat  jest  pilny  ze  względu  na  krótki  termin 
zakupu.
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Pan Andrzej Weber oznajmił, że w innych gminach pytają ile dotacji daje Wójt z Gizałek.
Pan Wójt wyjaśnił, że Wójt nie przyznaje dotacji tylko rada.
Pan Andrzej Weber oznajmił, że według procedur Wójt powinien wystąpić z wnioskiem do 
rady jeżeli uważa, że to jest w kompetencji rady, albo udzielić odpowiedzi, żeby w sprawie 
zwrócić się do rady.  
Pan Zbigniew Swędrowski zaproponował by został im przedstawiony procentowy udział 
dotacji każdej z gmin.
Pan Andrzej Weber wyjaśnił, że Wójt Gminy Czermin przy zaproponowaniu kwoty może 
oprzeć  się  na  tym,  że  u  nich  jest  Środowiskowy Dom Pomocy  i  u  nich  jest  dla  tych 
uczestników miejsce. Po czym zwrócił uwagę, żeby pan Wójt nie odbijał piłeczki, jeżeli on 
złożył wniosek do budżetu gminy, to kto odpowiada za przygotowanie projektu budżetu: 
Wójt czy Rada – pytał.
Pan Wójt wyjaśnił, że pan Weber otrzyma niezwłocznie pisemną odpowiedź.
Przewodniczący Rady oznajmił,  że w najbliższym czasie podejmą w sprawie dyskusję.
Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie Pana Morysona odnośnie młodzieżowej rady przy UG 
Gizałki to uważa, że jest to ciekawy sposób spojrzenia na młodych ludzi. Będzie chciał z 
radnymi porozmawiać na ten temat.
Pan Jerzy  Moryson wyjaśnił, że ma materiały od Przewodniczącego Młodzieżowej Rady z 
m. Bolesławiec. Materiały może przekazać.  
Pan Wójt wyjaśnił,  że  jeśli  chodzi  o  odpowiedź na pytanie  pana  Morysona,  ile  jest  w 
budżecie środków na inwestycje, to jest to kwota 1.911 tys. zł, jest to zapisane w budżecie.
Jeżeli chodzi o sprawę wałęsających się psów, to uważa, że kurendy w sprawie wałęsających 
się psów należy wysyłać. Są określone przepisy, które regulują gdzie pies może się poruszać 
i w jakich warunkach. Dodał też, że w dużych miastach straż miejska te sprawy reguluje. 
Poinformował, że w  sytuacjach zagrożenia pozostaje policja, która może interweniować i 
ukarać osobę, która nie stosuje się do przepisów.
Pan Jerzy Moryson oznajmił,  że  on chce konkretną odpowiedź na  pytanie w sprawie 
wałęsających się psów. Co konkretnie w tej sprawie Wójt zamierza zrobić.   
Pan Wójt odpowiedział, że  w sprawie wałęsających się psów odpowiedzi  udzielił.
Pan Jerzy Moryson pytał o kwotę jaka wpływa za śmieci od mieszkańców gminy.
Pani Skarbnik wyjaśniła że w planie na 2014 r. jest 400 tys. zł, przedsiębiorcy płacimy ok. 
22.700 tys. miesięcznie. Środki nie wykorzystane w danym roku przechodzą na następny.
Pan  Jerzy  Moryson pytał  dlaczego  nie  ma  podjętej  uchwały  o  zniżkach  dla  rodzin 
wielodzietnych.
Pan Tadeusz Kostuj - co do śmieci i segregacji, to była w tej sprawie podjęta uchwała, była 
uchwalona obniżka opłaty. Były w radzie w tej sprawie dyskusje. Jeżeli chodzi o sprawy 
przeciwdziałania  alkoholizmowi  i  narkomanii,  to  od  początku  działania  Komisji 
uczestniczył w pracach, efekty pracy są. Komisja działa, programy były zrealizowane m. 
innymi  przez  pełnomocnika.  Co  do  sprawy  pojazdu  WTZ,  to  nie  mieli  celu   urazić 
kogokolwiek.  Dodał,  że  Przewodniczący  Rady  obiecał,  że  zaprosi  do  rozmów  pana 
kierownika i w tym duchu prosi żeby realizowali swoje zadania.
Pan  Jerzy  Moryson powrócił  do  sprawy  śmieci  i  propozycji  obniżek  dla  rodzin 
wielodzietnych.
Pan Andrzej  Weber  podkreślił,  że  15 uczestników  WTZ-ów to mieszkańcy tej  gminy. 
Przypomniał,  że  na salę przy WTZ Stowarzyszenie wydało 330 tys.  zł,  a od 2000 roku 
udostępnia tę salę szkołom.
Pan Krzysztof Walendowski wyjaśnił, że nikt nie zamknął drogi odnośnie dofinansowania. 
Radni chcą wiedzieć, czy w tej sprawie podjęto w innych gminach jakiekolwiek działania.   
Zapewnił, że  Rada nie zostawi WTZ-ów samych z tym problemem.
Pan Andrzej  Weber  przypomniał,  że  WTZ rozsławia  dobre  imię  gminy.  Podopieczni 
zdobywają laury na licznych konkursach ogólnopolskich.
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Przedstawił również ile Starostwo dołożyło - 135 tys. zł do zakupów samochodów innych 
potrzebujących.  Dodał, że Starostwo dokłada rocznie do ich działalności 40 tys. zł.  
Przewodniczący Rady w imieniu Rady i  własnym życzył  wszystkim spokoju, realizacji 
marzeń  i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2015 roku.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad 
III Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 16.40.  

Protokołowała Przewodniczący Rady
Teresa Andrzejak Piotr Lis
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