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

w dniu 9 grudnia 2014 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  15.00
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych).

PORZĄDEK OBRAD II SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

1. Otwarcie, które już nastąpiło.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

2)obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r;

3) powołania składów osobowych komisji stałych Rady Gminy Gizałki;

4) ustalenia diet dla radnych Gminy Gizałki;

5) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy.

  6. Interpelacje i zapytania radnych.

  7. Wolne głosy i wnioski

 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady poprosił o pytania odnośnie porządku obrad.

Głos  zabrał  Pan  Wójt  i  zgłosił  autopoprawkę  odnośnie  zapisu  w  uchwale  w  sprawie
obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r.  Oznajmił, że
propozycja zmiany zapadła na Komisjach łączonych i  dlatego proponuje obniżenie ceny
skupu  żyta  dla  celów  wymiaru  podatku  rolnego,  ogłoszoną  w  Komunikacie  Prezesa

1



Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 r. w sprawie średniej ceny
skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok
podatkowy 2015  z kwoty 61,37 zł za 1 dt do kwoty 45,00 zł za 1 dt.  

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad zgłoszoną zmianą.

Radni jednogłośnie przyjęli zgłoszoną autopoprawkę Wójta.

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  – SPRAWOZDANIE  WÓJTA  Z  DZIAŁALNOŚCI  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 – PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała Nr II/3/2014 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
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  II/3/2014  w  sprawie  przedłużenia  czasu
obowiązywania dotychczasowych taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę
i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków podjęta została  jednogłośnie (15  głosów  za)  i
stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała  Nr  II/4/2014  w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  dla  celów  wymiaru
podatku rolnego na 2015 r.
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 II/4/2014 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta
dla celów wymiaru podatku rolnego na 2015 r podjęta została jednogłośnie (15 głosów
za) i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady 
Gminy Gizałki
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały.  Wiceprzewodniczący  Rady  poprosił
o   podkreślenie,  że  w uchwale  jest  zapis,  że  na  przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej
proponuje się  pana Kazimierza Woźniaka.
Przewodniczący Rady oznajmił, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji łączonych
Pan  Kazimierz  Woźniak  został  zaproponowany  na  Przewodniczącego  tej  Komisji
Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  kandydaturę  Kazimierza  Woźniaka  na
Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Radni jednogłośnie przyjęli
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kandydaturę.  Następnie  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie
Uchwała Nr II/5/2014 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady
Gminy  Gizałki  podjęta została  jednogłośnie (15  głosów  za)  i  stanowi  załącznik  do
protokołu.

Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Gizałki.
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 II/6/2014 w sprawie ustalenia diet dla radnych 
Gminy  Gizałki  podjęta została  jednogłośnie (15  głosów  za)  i  stanowi  załącznik  do  
protokołu.

Uchwała Nr II/6/2014 w sprawie w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.
O głos poprosił Pan Wójt i wyjaśnił, że propozycja zawarta w projekcie uchwały została
wypracowana  na posiedzeniu Komisji łączonej bez jego udziału, po czym o ustaleniach
został poinformowany. Stwierdził, że propozycja przerosła jego oczekiwania i zwrócił się  o
zmniejszenie przynajmniej do 20 % dodatku specjalnego, tak jak było do tej pory. Jeżeli
chodzi  o  pozostałe  składniki  wynagrodzenia,  jak  radni  uważają.  Wniosek  może  być
uwzględniony lub nie ale taka jest jego propozycja.
Pan Przewodniczący poprosił o glosowanie wniesionej poprawki jaka złożył Pan Wójt.
Radni w liczbie 15 nie przyjęli poprawki
Przewodniczący  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  Nr  II/6/2014  w  sprawie  w
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Uchwała podjęta została 14 głosami
za, przy 1 wstrzymujący się i stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 6 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan  Henryk  Osman zgłosił  interpelację  odnośnie  naprawy  dróg  w  miejscowości
Krzyżówka i Orlina Mała. Interpelacja ta została złożona również na piśmie.

PUNKT – 7 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Kazimierz Woźniak pytał czy są już ustaleni wykonawcy do odśnieżania dróg.
Pan Wójt wyjaśnił, że są już uzgodnienia, umowy w dniu jutrzejszym zostaną podpisane.
Niezależnie od tego posypywaniem dróg na terenie całej gminy będzie się zajmował Zakład
Komunalny. Jeżeli chodzi o strefy wyznaczone do odśnieżania to jest  podobnie jak w ub.
roku. Państwo sołtysi wiedzą kto to będzie realizował na podobnych zasadach, stawki za
odśnieżanie  zostały utrzymane na  poziomie  ubiegłorocznym.  Natomiast  za  posypywanie
będą płacić troszkę więcej.  
Pan Tadeusz Kostuj podziękował  za  utwardzenie  parkingu przy Kościele.  Wnioskował
żeby zaplanować przy parku w Szymanowicach utwardzenie pobocza (do 2 m szerokości).
Zaproponował  zwiększenie  nasadzania  zadrzewień  iglastych.  Kolejna  sprawa jaką  radny
zgłosił, to naprawa lampy( nie świeci)  na ul. Ogrodowej w Szymanowicach. Radny zgłosił
również żeby w m. Gizałki rozważyć zainstalowanie  lustra na skrzyżowaniu ul.  Kaliskiej z
ul. Kolejową.
Przewodniczący Rady Pan Piotr Lis zgłosił że przy drodze Obory -Wronów i Wronów -
Ruda Wieczyńska jest wysypany ostry kamień, który przemieszcza się na drogę stwarzając
niebezpieczeństwo dla użytkowników.  
Pani  Violetta  Drobniewska wnioskowała  o  zgłoszenie  do  ZDP  o  usunięcie  garbów
tworzących się na drodze powiatowej Wierzchy -Gizałki.
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Pan Ireneusz Zawal Sołtys wsi Toporów poinformował, że na poboczu przy drodze we
Wronowie jest pełno kamieni, które stwarzają niebezpieczeństwo dla użytkowników.
Pan Wójt  odpowiedział, że spowodowane jest to prawdopodobnie słabym zagęszczeniem
kamieni. Dodał, że postarają się to naprawić.
Pan  Wójt  oznajmił,  że  ma  ważną  sprawę  informacyjną.  Wyjaśnił,  że  gmina  nie  jest
organizatorem  transportu  zbiorowego  jaki  jest  wykonywany  na  terenie  Gmin  Powiatu
Pleszewskiego. Gmina współpracowała z PKS w Kaliszu, jest to Spółka z o.o  należąca do
miasta Kalisza. Przez kilka ostatnich lat gmina współfinansowała świadczenia tych usług
przekazując  dotację  w różnych kwotach,  po to  aby utrzymać kursy autobusów z  terenu
gminy  w kierunku Pleszewa. W listopadzie br. wpłynęło pismo z PKS Kalisz, w którym nas
poinformowano, że aby utrzymać linie istniejących kursów oczekują dotacji w 2015 roku w
kwocie  63.263 zł  netto plus podatek VAT (ok. 24 tys. zł  ). W piśmie wskazano również, że
ta kwota będzie możliwa do zapłacenia przez gminę pod warunkiem, że dwie pozostałe
gminy czyli Czermin i Chocz, wyrażą podobną wolę partycypacji w kosztach. W kolejnym
piśmie  PKS  Kalisz  nas  informuje,  że  aby  utrzymać  istniejące  kursy  gmina  musiałaby
obecnie  wydać  109.820  zł  netto,  co  stanowi  brutto  118  605,60  zł.  Oznajmił,  że  jest
zaniepokojeni  tą  informacją,  bo  wie,  że  gmina  Czermin  podjęła  pewne  indywidualne
działania. Z Gminą Chocz próbujemy zorganizować transport zamienny. W tej sprawie w
dniu jutrzejszym odbędzie  się  spotkanie z  przewoźnikiem prywatnym z Pleszewa,  który
wstępnie zdeklarował obecne kursy utrzymać. Będą starali się wynegocjować odpowiednie
warunki  przewozów zbiorowych.  Priorytetem będą dowozy dzieci  i  młodzieży do szkół
ponadpodstawowych.  czyli  kursy  poranne  i  popołudniowe.  Tak  samo  będą  negocjowali
kwotę  dofinansowania,  czy  będzie  konieczna  czy  nie,  dzisiaj  nie  potrafi  odpowiedzieć.
Oznajmił, że przewozy zbiorowe w kierunku Jarocina są obsługiwane przez jedną prywatną
firmę.  Kursy są bardzo sprawnie  realizowane,  gmina  nie  daje  dopłat.  Natomiast  z  PKS
Kalisz  jeżeli  wszystko  dalej  pójdzie  w  tym kierunku  będą  prawdopodobnie  z  dniem 1
stycznia 2015 musieli współpracę zakończyć. Zapewnił, że  starają się problem z dowozami
rozwiązać i ma  nadzieję że się to uda.  
Pan Tadeusz Kostuj zabierając głos pogratulował panu Staroście Pleszewskiemu wyboru
na stanowisko. Powiedział też, że sprawa transportu nie ogranicza się do naszej gminy, ale
obejmuje  powiat.  W tej  sprawie  już  wcześniej  stał  na  stanowisku,  żeby  zorganizować
spotkanie gdzie starostwo koordynowało by podmioty chętne do tego typu transportu. W
formie przetargu wyłoniły by się pewne formy rozwiązań. Tak jak to było w przypadku
transportu pana Grzelaka.    Poinformował, że swego czasu radni zaprosili na posiedzenie
Komisji  Prezesa PKS w Kaliszu,  wypowiedzi pana Prezesa były wtedy niespójne.  Duże
kwoty,  które tutaj  w piśmie figurują  mogą wskazywać jak gdyby na próbę wyłudzenia,
pewnego poboru, który nie zawsze był uzasadniony, ponieważ.  Pewnego czasu, jak pamięta
dane finansowe były bardzo różne i nie zawsze wiarygodne. Kalkulacja finansowa opierała
się na rożnych elementach i  jeden dokument nie pokrywał się  dokładnie z drugim. Dalej
stwierdził, że Rada nie jest radą nadzorczą PKS-u i prosi aby w tej formie jak najbardziej
uczciwych  przetargów  i  negocjacji  wyłonić  podmioty,  które  by  zabezpieczyły  transport
zbiorowy na terenie naszej gminy.
Przewodniczący  Rady  udzielił  następnie  głosu  mieszkańcowi  gminy  panu  Jerzemu
Morysonowi. 
Pan  Jerzy  Moryson złożył  gratulacje  i  życzenia  kontrkandydatowi  z  wyborów
samorządowych panu Zenonowi Tomaszewskiemu.
Pan Zenon Tomaszewski podziękował za życzenia i zapewnił, że wszyscy wyborcy oraz
ich problemy nie są mu obojętne.
Pan Jerzy Moryson pogratulował również Panu Maciejowi Wasielewskiemu wyboru na
stanowisko Starosty Pleszewskiego. Oznajmił, że apeluje do niego, jako do byłego zastępcy
naczelnika  w wydziale oświaty w Starostwie Powiatowym w Pleszewie. Poinformował, że
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w Kaliszu jest  bardzo silna drużyna brydżowa i  jego marzeniem, którego wraz z  p.  M.
Wąsiewicz  nie udało się zrealizować, jest zorganizowanie zajęć z brydża. W Kaliszu jest
wielu  wysokiej  rangi  brydżystów  którzy  wygrywają  turnieje.  Dodał,  że  młodzież   z
miejscowości z której on pochodzi zdobyła mistrzostwa świata w brydżu sportowym. Po
czym  zwrócił  się  do  pana  Starosty,  czy  podjąłby  się  koordynowania  takich  zajęć.  Pan
Moryson podkreślił,  że brydż rozwija myślenie i  kreatywność,  to nie jest  hazard,  to jest
matematyka.
Przypomniał, że dwa miesiące temu zgłaszał do Wójta o garbie na drodze i on nadal istnieje,
zgłaszał o zastosowanie spowalniaczy w m. Kolonia Ostrowska. Nie wie czemu na zakręcie
ma służyć znak ograniczenia do 20 km na godz. Stwierdził, że zwalniacz przed wyborami
został zrobiony przed p. Abramowicz i do dzisiaj ten zwalniacz tam jest. Prosi o zrobienie
takich samych zwalniaczy od p. Abramowicza Leszka w kierunku do państwa, co mają troje
dzieci, nie zna nazwiska.
Kolejną sprawą, którą zgłosił to rozsypany żwir na drodze jadąc skrótem od Wierzchów w
kierunku Leszczycy tuż przed droga wojewódzką.
Pan Zenon Tomaszewski wyjaśnił, że koło p. Abramowicza jest zrobiony nie zwalniacz a
przepust,  który musi  naturalnie osiąść.  Dodał,  że  Wójt o tym nie zapomniał  i  to  będzie
zrobione. A jeśli chodzi o zwalniacze, to nie jest tu miasto Wrocław, są znaki poustawiane
tam gdzie być mają.
Pan Jerzy Moryson odpowiedział  radnemu, że Wójt  sam potrafi się obronić.
Radny Tomaszewski oświadczył,  że nie broni Wójta tylko jego osoby to dotyka,  że on
radny zaspał i nie wie co w jego miejscowości się dzieje. Dodał, że nikogo nie broni, bo nie
ma takiej potrzeby.
Pan Przewodniczący poprosił o zakończenie polemiki między radnym i mieszkańcem.
Pan Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o zainstalowanie progów zwalniających na drodze
w m. Kolonia Ostrowska, to uważa to za bezcelowe. Jest to droga w miarę ruchliwa i nie
można  ustawiać  progów,  ponieważ  powodują  hałas  i  mogą  powodować  uszkodzenie
pojazdów. Takie progi zwalniające można instalować na drogach wewnątrz osiedlowych.
Tam są ustawione znaki drogowe i jeśli ktoś łamie przepisy ruchu drogowego to podlega
odpowiedniej karze.
Pan Jerzy Moryson pytał co oznacza znak ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę  za
posesją p.  R. Malinowskiego?
Pan Wójt odpowiedział, że to oznacza, że należy jechać na terenie zabudowanym wolno.
Pan Jerzy Moryson stwierdził, to nie jest teren zabudowany, tam jest las. Po czym pytał
czy nie można też dla bezpieczeństwa dzieci ustawić  znaku ograniczenia do 20km/h na
drodze przed posesja p. Abramowicz .   
Pan Wójt odpowiedział, że będzie rozmawiał z mieszkańcami, niech się wypowiedzą na ten
temat. Znaków nie można ustawić na każdej drodze i przed każdym domem.
Pan Zenon Tomaszewski oznajmił, że rozmawiał  z mieszkańcami i jego wyśmiali z p.
Morysona oferty. A będą rozmawiać o tym na zebraniach wiejskich.
Starosta Pan Maciej Wasielewski zwrócił się do Pana Przewodniczącego, radnych  oraz
pana Wójta w imieniu Zarządu i Rady Powiatu w Pleszewie, pogratulował wyboru na tak
zaszczytne  funkcje,  które  będą  pełnić.  Oznajmił,  że  to,  że  tutaj  są  to  dowód,  że
społeczeństwo  docenia  ich  wcześniejszą  pracę  dla  mieszkańców.  Złożył  gratulację  panu
Wójtowi oraz Przewodniczącemu Rady.
Panu Morysonowi odpowiedział, że są ogłaszane konkursy i ze stowarzyszenia „PISOP”w
Lesznie  można  dostać  do  5  tys.  zł  i  za  te  środki  można  zaangażować  instruktora  dla
dorosłych czy dla dzieci takie zajęcia można prowadzić.
Pan Jerzy Moryson  oznajmił,  że  myśli  że Wójt  mając odpowiednie służby np.  GOK,
wykorzysta  pusto stojące  obiekty w Tomicach,  Kolonii  Ostrowskiej.  Zorganizują to  tak,
żeby z tego projektu można skorzystać.
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Starosta  Pan Maciej Wasielewski na zakończenie złożył  wszystkim życzenia świąteczne.
Pan Wójt podziękował panu Staroście za przybycie na Sesję, podkreślił, że jest to dobrze
mówiący  gest  o  dalszym  rozwoju  współpracy.  Przypomniał  o  dobrej  wcześniejszej
współpracy w powiecie. Pan Wójt ze swej strony zadeklarował  współpracę nie tylko na
polu inwestycji. Przypomniał, że obecnie przygotowują wspólną inwestycję budowa drogi
powiatowej z Gizałek na Szymanowice i dalej na Leszczycę. Dodał, że równie ważna jest
współpraca w innych sferach, kultury czy oświaty i będą starali się aby ta współpraca była
jak najlepsza  i miała  jak najlepsze efekty,  tego oczekują mieszkańcy.
Podziękowania i gratulacje Panu staroście złożył również Przewodniczący Rady  gratulował
wyboru na stanowisko i życzył owocnej pracy i współpracy z naszą gminą.
Pan Starosta oznajmił, że współpracował z każdą gminą, wynikiem czego realizują obecnie
wspólny projekt w ramach którego 1100 dzieci chodzi na pływalnie, od 2015 roku ma to być
1800 dzieci z powiatu. Była wspólna realizacja obozów narciarskich i myśli, że współpraca
się zawsze dobrze układała i nadal tak będzie.
Pan Jerzy Moryson zapytał, czy jak przyjadą do Starostwa, to ktoś im pomoże wypełnić
ten wniosek.
Pan Starosta odpowiedział, że zaprasza, może pomóc.
Pan  Jerzy  Moryson  stwierdził,  że społeczeństwo  czytając  uchwałę,  podane  dane
procentowe nie wie jakie pobory otrzyma Wójt Gminy Gizałki. Zapytał czy pan Wójt może
podać kwotę swojego wynagrodzenia?
Pan Wójt zwrócił się do pani Sekretarz o przedstawienie kwoty wynagrodzenia. 
Pani Sekretarz odpowiedziała, że netto będzie to kwota 6.925,39 zł, brutto 9.837 zł.
Przewodniczący  Rady wyjaśnił,  jeszcze  że  na  posiedzeniu  Komisji  łączonych,  przed
ustaleniem kwot wynagrodzenia porównali wynagrodzenia Wójtów w sąsiednich gminach i
okazuje  się  że  wynagrodzenie  pana  Wójta  nie  należy  do  najwyższych  w  powiecie
pleszewskim.

PUNKT  –  8  –  ZAKOŃCZENIE OBRAD II SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady podziękował wszystkim za
udział  w  obradach  dokonał  zamknięcia  II  Sesji  Rady Gminy  Gizałki  o  godzinie  16.10
dziękując jednocześnie wszystkim za udział w obradach.

Protokołowała Przewodniczący Rady

Teresa Andrzejak Piotr Lis
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