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

w dniu 14 listopada 2014 r.
w Świetlicy Wiejskiej 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 Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia
o godzinie 13.15 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. Następnie stwierdził
quorum Sesji (14 radnych).

Radni nieobecni:
Pani Katarzyna Lochdańska

PUNKT –2 – PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie obrad.

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 uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy  Gizałki  w  części  obrębów  geodezyjnych:  Białobłoty,  Dziewiń  Duży, 
Kolonia Obory, Orlina Duża, Orlina Mała, Wierzchy, Wronów.

  7. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

9. Informacja Wójta Gminy Gizałki z działalności za okres 2011 -2014.

 10. Wolne głosy i wnioski

 11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu odnośnie porządku obrad. Radni nie 
zgłosili zmian.  
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Przewodniczący poprosił o głosowanie porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli
porządek obrad.

PUNKT –  3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do protokołu. Radni nie
wnieśli uwag. Jednogłośnie, tj. 14  głosami za, przyjęli protokół z poprzedniej Sesji,
zapoznając się z nim indywidualnie.

PUNKT  – 4  –  INFORMACJA  PRZEWODNICZĄCEGO  RADY  O 
DZIAŁANIACH  PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  radni  mają  pytania  do 
przedstawionej informacji. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT – 5 – SPRAWOZDANIE   WÓJTA   Z   DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Pani  Teresa  Majdecka  poprosiła  o  omówienie  spotkania  odbytego  w  sprawie 
konsultacji  z  nauczycielami  oraz  rodzicami  Zespołu  Szkół  w  Gizałkach  odnośnie 
projektu sali widowiskowo - sportowej z aulą w Gizałkach.
Pan Wójt poinformował, że spotkali się w Zespole Szkół Gizałkach z nauczycielami 
tej szkoły  i trójkami klasowymi, rozmawiali na temat koncepcji sali sportowej, która 
została  opracowana  przez  gminę.  Osoby,  które  uczestniczyły  w  tym  spotkaniu 
zgłaszały swoje uwagi do projektu. Dalej poinformował, że na zasadzie konsultacji 
społecznych  zamieściliśmy  projekt  na  stronie  internetowej  gminy,  ponadto 
wystawiliśmy  makiety  projektu  w  szkole  w  Gizałkach  znajduje  się  tam  też 
skrzyneczka, gdzie można wrzucać swoje propozycje, uwagi. Ustaliliśmy, że do końca 
listopada  takie  uwagi  można  zgłaszać.  W  miesiącu  grudniu  uwagi  zostaną 
przedstawione  projektantowi.

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała  Nr  XLV/270/2014  w  sprawie  zmiany  uchwały  o  przystąpieniu  do 
sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  Gizałki  w  części  obrębów  geodezyjnych:  Białobłoty, 
Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Orlina Duża, Orlina Mała, Wierzchy, Wronów.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.
Pani Beata Strzelewicz  poprosiła o kilka słów objaśnienia do uchwały.  Pan Wójt 
wyjaśnił,  że powstała konieczność skorygowania obszaru,  który został  wyznaczony 
przez  urbanistę.  Korekta  dotyczy  załącznika  mapowego,  na  którym  należało 
precyzyjnie określić obszar, którego dotyczyła uchwała. 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie  Uchwała w sprawie 
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań 
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki w części obrębów 
geodezyjnych:  Białobłoty,  Dziewiń Duży,  Kolonia  Obory,  Orlina  Duża,  Orlina 
Mała,  Wierzchy,  Wronów  podjęta  została  jednogłośnie  (14  głosów za)  i  stanowi 
załącznik do protokołu.

PUNKT –7– INFORMACJA NT. ANALIZY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Wiceprzewodniczący  Rady  Pan  Tadeusz  Kostuj  odczytał  informację  Naczelnika 
Urzędu Skarbowego w Pleszewie z dnia 30 października 2014 r. o wynikach analizy 
oświadczeń majątkowych za 2013 r. Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy Gizałki, 
radnych gminy Gizałki  oraz  osób wymienionych w art.  24  h ust.  3  pkt  3  ustawy 
samorządowej.

           PUNKT – 8 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan  Wójt  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  wpłynęły  do  niego  dwie
interpelacje,  pierwsza  od Pani  Katarzyny  Lochdańskiej  i  dotyczy  uporządkowania
rowu na granicy Wronów, Toporów. Grunt  ten ma nie do końca uregulowany stan
prawny,  dlatego  najpierw  muszą  ustalić  kto  ma  uporządkować,  prawdopodobnie
będzie to Spółka wodna. 
Pan  Tadeusz  Kostuj złożył  obszerny  wniosek  dotyczący  m.  innymi  naprawy 
nawierzchni drogi 442. Wykonanie dywanika asfaltowego na ul.  Wierzbowej w m. 
Szymanowice. Poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi od Szkoły w Tomicach do 
skrzyżowania,  gdzie  znajduje  się  ścieżka  rowerowa.  Zabezpieczenie  zbiornika 
wodnego  w  parku  w  Szymanowicach,  wykonanie  dwóch  hydrantów.  Poszerzenie 
wjazdu na ul. Polną. Panu Kostujowi została udzielona odpowiedź 6 listopada br.

PUNKT – 9  – INFORMACJA WÓJTA GMINY GIZAŁKI Z DZIAŁALNOŚCI
ZA OKRES 2011 -2014

Pan  Wójt oznajmił,  że  na  ostatniej  już  Sesji  Rady  Gminy  VI  kadencji  chciałby 
przedstawić krótką informację multimedialną z działalności samorządu za okres 2011-
2014.
Poinformował m. innymi, że odbyło się 45 Sesji Rady Gminy Gizałki, 140 posiedzeń 
Komisji Stałych Rady Gminy.  
Wartość inwestycji jaka powstała w tych latach składa się na kwotę  16.479.049 zł. 
Pozyskane dotacje wynoszą łącznie 8.053.137 zł.  W tym środki pozyskane z UE – 
5.561.072 zł,  środki z  budżetu Państwa to kwota  1.469.065 zł,  środki  Samorządu 
Województwa – 1.023.000 zł.
Jeżeli chodzi o budowę i modernizację dróg w latach 2011‐2014 wykonano  łącznie 
35,48  km,  w tym:  asfaltowych  –  5,23  km, z  kruszywa  granitowego  –  12,31  km, 
żwirowych – 17,94 km.
Mienie komunalne w kolejnych latach. 
Majątek trwały brutto w 2013 roku – 46 061 655,45.  Majątek trwały brutto w 2012 
roku – 34 379 143,28.  Majątek trwały brutto w 2011 roku – 33 454 711,62
Pan  Wójt  poinformował  również,  że  wg  rankingu  opublikowanego  przez  Pismo 
samorządu  Terytorialnego  ,,WSPÓLNOTA”  dla  gmin  wiejskich  pod  względem 
dochodu na mieszkańca, Gmina Gizałki w 2013 roku zajęła 249 miejsce w Polsce z 
kwotą 2.815,05 zł  (awans z 616 miejsca w 2012r.).
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Brano  pod  uwagę:  dochody  własne  gminy  (PIT,  CIT),  subwencje,  bez  dotacji 
z funduszy UE.
Następnie  Pan  Wójt złożył  podziękowania  radnym  za  to,  że  większość  z  nich 
przychylała się do jego wniosków, wspierała jego inicjatywy.

PUNKT – 10 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Przewodniczący Rady  złożył serdeczne podziękowania,  za to,  że cztery lata temu 
obdarzono go zaufaniem. Przypomniał jak zwrócił się wówczas z apelem i prośbą o 
rzetelną i merytoryczną pracę, o zgodność w radzie. Zapewniał wówczas, że gdy to 
będzie  przyniesie  to  dobre  rezultaty i  dzisiaj  ten  rezultat  pracy na  gminie  Gizałki 
widać  gołym  okiem.  I  za  to  serdecznie  dziękuje,  za  wsparcie,  za  merytoryczne 
podchodzenie  do  uchwał.  Dziękuje  Przewodniczącym  poszczególnych  Komisji 
swojemu zastępcy za  ich  wkład  pracy,  za  nie  zawiedzenie  zaufania  mieszkańców. 
Oznajmił,  że  inwestycji  jest  zrobionych  dużo,  ale  nie  udało  by  się  tego  uczynić 
również bez wsparcia sołtysów. Składa również podziękowania na ręce Pana Wójta, 
Pani  Sekretarz,  Pani  Skarbnik  oraz  Kierowników  jednostek  za  wspólną  pracę  i 
wyrozumiałość.  Dziękując  chciał  przeprosić  jeżeli  kiedykolwiek jego słowo kogoś 
obraziło. Nie był to jego cel, jego celem było dobro mieszkańców całej gminy. 
Pan  Wójt w  imieniu  własnym  w  imieniu  pracowników  Urzędu  Gminy  złożył 
podziękowania  Radnym  za  współpracę.  Oznajmił,  że  w  Radzie  jest  różnie,  ale 
najważniejsze jest to, żeby efekt końcowy był dobry. Dlatego dziękuje za chwile gdy 
zgadzali się razem  i chwile kiedy nie zgadzali się z pewnymi poglądami, sytuacjami, 
bo  musi  być  opozycja,  musi  być  grupa,  która   wspiera,  ale  najważniejsze  jest  to 
żebyśmy dążyli  do  tego  co  najlepsze  dla  mieszkańców.  Serdeczne  podziękowania 
złożył  również  Przewodniczącym  Komisji  Rady  Gminy  Gizałki,  był  zawsze 
zapraszany na obrady poszczególnych Komisji. Problemy rozwiązywali wspólnie dla 
dobra  mieszkańców,  dziękuje  za  wszelkie  uwagi.  Starali  się  w  miarę  możliwości 
tematy rozwiązywać a określone sprawy załatwiać.  Po czym złożył  podziękowania 
współpracownikom  Kierownikom  jednostek  organizacyjnych  i  pracownikom  im 
podległym Pracownikom Urzędu Gminy na czele z Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, 
Kierownikom Referatów. Szczególne podziękowania za współpracę złożył Paniom i 
Panom Sołtysom, którzy są osobami najbliżej ludzi i ich problemów i zgłaszają ich 
potrzeby. Ma nadzieję, że dalej będą współpracowali z nową Radą, nowym Wójtem, 
który będzie wybierany już niedługo. Złożył serdeczne podziękowania Radnym Rady 
Powiatu  Pleszewskiego:  Pani  Marii  Owczarek  –  Nojmann.  Panu  Piotrowi 
Kopczyńskiemu.  Serdeczne  podziękowania  złożył  Pani  Prezes  i  Pracownikom 
Zakładu  Komunalnemu,  Pracownikom  GOPS-u,  GCK.  Serdeczne  podziękowania 
złożył dla jednostek OSP dodał, że są to druhowie, którzy pracują w ogromnej mierze 
społecznie  ich  działalność  jest  nie  tylko  ratunkowa.  Jest  to  również  działalność 
kulturalna i społeczna przykładem jest realizacja wielu tzw. małych projektów, które 
realizowali,  gdzie  jednostki  OSP  przejęły  na  siebie  funkcje  inwestorów. 
Podziękowania  złożył  również  dla  Pań  z  KGW,  które  wspierały  inwestycje,  jakie 
realizowała gmina. Następnie podziękowania złożył Stowarzyszeniom, dzięki, którym 
mogliśmy pozyskać środki, które pozwoliły na realizację konkretnych przedsięwzięć. 
Podziękowania dla Dyrektorów szkół, nauczycieli i młodzieży szkolnej, która bardzo 
pozytywnie  reaguje  na  wszelkiego  rodzaju  inicjatywy  gminy  chociażby  zawody 
sportowe  lub  olimpiady.  Na  zakończenie  złożył  podziękowania  wszystkim 
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mieszkańcom gminy Gizałki za współpracę w tej kadencji 2010-2014. Oznajmił, iż ma 
nadzieję,  że  te  cztery lata  były owocne,  nie  były latami  zmarnowanymi,  że  nasza 
gmina rozwija  się.  Cztery lata temu użył  takiego hasła że musimy starać się  żeby 
nasza gmina nie była przeciętna. I wydaje się jemu, że te cyfry, które przed chwilą 
pokazał to jest dowód, że nasza gmina nie jest przeciętna. 
Głos zabrał  Pan Tadeusz Kostuj podziękował radnym za ich pracę. Podkreślił,  że 
praca  rady  była  twórcza  i  owocna.  Myśli,  że  ta  trudna  praca  posłuży  wszystkim 
mieszkańcom.  Dalsza  praca  rady  może  być  równie  trudna,  ponieważ  dużo  zadań 
przerzuca  się  na  samorząd.  Prosi  aby w dalszej  pracy zwrócić  uwagę  na  ludzi  w 
sytuacji trudnej, ludzi bezrobotnych. Uważa, że w przyszłości powinno się również 
pomyśleć o budowie obiektów socjalnych związanych z bezdomnymi i trzeba, ażeby 
na kolejnych sesjach ten kierunek strategi wyznaczano. 
Przewodniczący  Rady oznajmił,  że  chciałby  podziękować  radnym  wręczając 
pamiątkowy grawer i pióro. W miejscu tym nastąpiło wręczenie podziękowań radnym. 
Po czym  Pan Wójt podziękował  Przewodniczącemu Rady Gminy i  wręczył  jemu 
pamiątkowy grawer.
Po  czym  w  imieniu  Rady  nastąpiło  wręczenie  z  rąk  Pana  Przewodniczącego 
pamiątkowego  grawera  panu  Wójtowi.  W  dalszej  kolejności  nastąpiło  wręczanie 
podziękowań Sołtysom i Kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych. 
Głos  zabrał  Pan Edward Gozdowiak poprosił  żeby zgłosić  do ZDW, żeby w m. 
Gizałki na drodze wojewódzkiej przy sklepie „Dino” zostało zrobiono przejście dla 
pieszych oraz żeby na tej drodze postawiono znak ograniczenia prędkości, ażeby w ten 
sposób zwiększyć bezpieczeństwo dla pojazdów wyjeżdżających z ul. Kolejowej. 
Pan Tadeusz Kostuj  zwrócił  uwagę,  że dla  zwiększenia bezpieczeństwa warto by 
powrócić do zainstalowania lustra,  które kiedyś było umieszczone w Gizałkach na 
skrzyżowaniu ul. Kaliskiej z ul. Kolejową.

PUNKT – 11 – ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  dokonał 
zamknięcia posiedzenia o godzinie 14.30, dziękując jednocześnie wszystkim za udział 
w obradach XLV Sesji Rady Gminy Gizałki VI kadencji.  

 Protokołowała                Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                       Roman Rojewski
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