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

w dniu 24 września 2014 r.
w sali Urzędu Gminy Gizałki.

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  Roman  Rojewski  dokonał  otwarcia  posiedzenia 
o  godzinie  11.00  witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie  stwierdził 
quorum Sesji (15 radnych).

Przewodniczący Rady oznajmił, że przed przystąpieniem do porządku obrad o głos poprosił 
Pan  Wójt.  Pan  Wójt  poinformował,  że  na  Dożynkach  Powiatowych  planowane  było 
wręczenie  odznaki  Zasłużony  Dla  Rolnictwa  dla  Sołtysa  miejscowości  Leszczyca  Pana 
Stanisława Mikołajewskiego. Pan Mikołajewski nie mógł przybyć na uroczystość, dlatego 
poproszono jego aby w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Pana Marka Sawickiego 
uroczyście wręczyć tą nagrodę. 
Po czym nastąpiły gratulacje i wręczenie odznaczenia. 
Następnie  Pan Wójt  złożył  podziękowania  dla  radnych,  mieszkańców,  którzy wspierają 
uroczystości gminne i nie tylko po czym wręczył listy gratulacyjne Pani Marii Owczarek - 
Nojmann,  Panu  Piotrowi  Kopczyńskiemu,  Panu  Henrykowi  Osmanowi,  Panu  Józefowi 
Taczale, Panu Marcinowi Roli, Pani Teresie Majdeckiej, Panu Zbigniewowi Bachorskiemu, 
Panu Janowi Pietrzakowi, Panu Zenonowi Tomaszewskiemu, Pani Katarzynie Lochdańskiej, 
Panu Mieczysławowi Sawickiemu, Pani Grażynie Walczak, Panu Tadeuszowi Kostujowi, 
Panu Kazimierzowi Woźniakowi.   

PUNKT 2 – PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD 

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)  oceny  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na 
terenie gminy Gizałki;
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2)  Zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  Gizałki  w  części  obrębów  geodezyjnych:  Białobłoty, 
Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Orlina Duża, Orlina Mała, Wierzchy, Wronów;

3) udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku dla Powiatu Pleszewskiego;

4)  zmiany  uchwały  nr  XLII/249/2014  z  dnia  20  sierpnia  2014  r.  w  sprawie 
udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Pleszewskiego  na  dofinansowanie 
zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa chodnika  wzdłuż  drogi  powiatowej  nr 
4309P w m. Gizałki (ok. 200 mb)- kontynuacja”;

5)  udzielenia  pomocy  finansowej   dla  Powiatu  Pleszewskiego  na  realizację 
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2014 r.;

6)  zmiany  Uchwały  nr  XXVII/151/2012  z  dnia  28  grudnia  2012  r. 
w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania 
„Budowa ścieżki  rowerowej wraz z  budową kolektora deszczowego Niniew – 
Leszczyca – Szymanowice - Czołnochów oraz budową linii oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Ruda Wieczyńska – etap III” w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

7)  zmiany  uchwały  nr  XXVII/153/2012  z  dnia  28  grudnia  2012  w  sprawie 
zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Rozbudowa 
świetlicy wiejskiej z przebudową części dachu z nadbudową i dociepleniem sali 
w miejscowości Gizałki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na 
lata 2007-2013;

8)  uchylająca  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające 
finansowanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej Niniew – Gizałki-Leszczyca - 
Szymanowice - Czołnochów – etap IV” w ramach programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013”;

9) zmian w planie budżetu na rok 2014;

10) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki  na lata 2014 – 
2021.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu odnośnie porządku obrad.

Pan  Wójt oznajmił,  że  chciałby  wprowadzić  do  porządku  obrad  uchwałę  zmieniającą 
uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Projekt  niniejszej  uchwały  był  omawiany  w  dniu  wczorajszym  na 
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Komisjach Łączonych. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę  zgłoszoną przez pana Wójta. 

Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę do porządku obrad Sesji.  

PUNKT 3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący  Rady zwrócił  się  z  zapytaniem czy  są  uwagi  do  protokołu. Radni  nie 
wnieśli  uwag.  Jednogłośnie,  tj.  15  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.  Z  uwagi  na  to,  że  nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu  Przewodniczący  Rady 
przeszedł do kolejnego punktu obrad. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT  5  –  SPRAWOZDANIE  WÓJTA  Z  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE 
MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zadawanie  pytań  do  przedstawionej  w  materiałach 
Sesyjnych  informacji.
Pani Beata Strzelewicz  poprosiła o udzielenie informacji odnośnie zapisu 18 sierpnia br. 
udział w zebraniu w miejscowości  Studzianka w sprawie budowy fermy norek. 
Pan Wójt  wyjaśnił,  że  do gminy wpłynął  wniosek o ustalenie  warunków zabudowy dla 
fermy norek na terenie m. Studzianka. Pierwszy wniosek wpłynął na początku tego roku 
i wydano decyzję odmowną na lokalizację tej fermy. Po czym został ponowiony wniosek 
tego samego inwestora, ale zmieniono lokalizację na innych działkach. W związku z tym 
zorganizował  zebranie  z  mieszkańcami  m.  Studzianka po to,  aby mieszkańcy mogli  się 
odnieść do tego wniosku. Na zebraniu mieszkańcy nie wrazili akceptacji w sprawie budowy 
fermy  norek  na  sąsiednich  działkach  w  stosunku  do  tych,  które  były  proponowane 
pierwotnie. W tej chwili rozpoczęli procedurę analizy dokumentów, które  otrzymali jako 
załącznik do wniosku. Wystąpili do RDOŚ o zajęcie stanowiska, co do możliwości budowy 
fermy  norek  w  dwóch  lokalizacjach,  ponieważ  zaproponowano  dwie  lokalizacje. 
Stwierdzili,  że  może  nastąpić  kumulacja  oddziaływań  i  czekają  na  odpowiedź  od 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tej sprawie. 

PUNKT 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ

1)Uchwała  Nr XLIII/253/2014  w sprawie  oceny  aktualności  studium uwarunkowań 
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz  miejscowych  planów 
zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Gizałki.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. 
Pan Wójt wyjaśnił, że podjęcie uchwały związane jest z tym, że co cztery lata powinno się 
dokonać  ocenę  aktualności  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego gminy po to, żeby sprawdzić, czy zapisy w nim zamieszczone są zgodne z 
tym  co  znajduje  się  w  tej  chwili  na  terenie  danej  jednostki  administracyjnej.  Czy 
zagospodarowanie terenu jest zgodne z życzeniem mieszkańców. Poprzednia taka analiza 
była wykonana w 2008 roku i przyjęta w 2009 r. To co jest najważniejsze to konieczność 
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uwzględnienia zapisów, które na dziś nie do końca spełniają nasze oczekiwania, ponieważ 
są nieaktualne dotyczy to m. innymi infrastruktury komunalnej. Na stronie 8 i 9 jest zapis, w 
którym  zespół  urbanistyczny  wskazuje,  że  rozwój  lokalny  naszej  gminy  jest  bardzo 
pozytywny.  Analiza od 2006 -2014 pokazuje, że jest coraz więcej wydawanych decyzji na 
budowę. W latach 2006 -2008 wydano decyzji -215, a w latach 2010 do końca I kwartału br. 
-248. Podobnie z obiektami użyteczności publicznej w roku 2006-2009 wydano - 10 decyzji 
a w ostatnio analizowanym okresie wydano 19 decyzji. 
Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań  poddał projekt 
uchwały  pod  głosowanie. Uchwała  Nr  XLIII/253/2014  w  sprawie  oceny  aktualności 
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  oraz 
miejscowych  planów  zagospodarowania  przestrzennego  na  terenie  gminy  Gizałki 
podjęta została jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu.

2) Uchwała Nr XLIII/254/2014 w sprawie 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.
Pan  Wójt  oznajmił,  że  uchwała  została  wywołana  dlatego,  że  wcześniej  Rada  Gminy 
zdecydowała o tym,  że  będą  opracowane zmiany studium uwarunkowań  uwarunkowań 
i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  w  części  obrębów  geodezyjnych: 
Białobłoty, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Orlina Duża, Orlina Mała, Wierzchy, Wronów. Z 
uwagi na to, że wpływały do Gminy wnioski o ujęcie w studium gruntów pod zalesienie. 
Wiąże  się  to  z  tym,  że  nie  można  otrzymać  dotacji  z  UE do zalesień,  gdy w studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dany grunt  nie jest ujęty pod 
zalesienie.  Ponadto  część  mieszkańców  planuje  zainwestować  w  budowę  budynków 
głównie jednorodzinnych na gruntach, które kiedyś były przeznaczone pod zalesienie a w tej 
chwili są gruntami rolnymi. Ponadto na terenie m. Orlina powstaje duża ferma drobiu. Ta 
ferma  też  musi  mieć  odpowiednie  umiejscowienie  w  takich  dokumentach  jak  studium. 
Wszystkie  wnioski  mieszkańców, które zostały złożone zostały uwzględnione w zmianie 
studium.  Na  terenie  naszej  gminy  planowana  jest  też  kopalnia  kruszywa  naturalnego 
(piasku, żwiru) i też musi być to uwzględnione. 
Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. Uchwała  Nr 
XLIII/254/2014  w  sprawie  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Gizałki  w  części  obrębów  geodezyjnych: 
Białobłoty,  Dziewiń  Duży,  Kolonia  Obory,  Orlina  Duża,  Orlina  Mała,  Wierzchy, 
Wronów  podjęta została jednogłośnie (15 głosów za)  i stanowi załącznik do protokołu.

3) Uchwała Nr XLIII/255/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku 
dla Powiatu Pleszewskiego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Pan Wójt wyjaśnił,  że  jak  już  informował  Radę  Zarząd  Powiatu  Pleszewskiego  podjął 
decyzję  o  przebudowie  drogi  powiatowej  nr  4312P  relacji  Gizałki  -  Szymanowice 
-Leszczyca. Powiat opracowuje dokumentacje projektową i zamierza ubiegać się o wsparcie 
tej  inwestycji  ze  środków  Krajowego  Programu  Budowy  Dróg  Lokalnych  tzw. 
„Schetynówka”. Powiat zamierza ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 50% wartości 
inwestycji.  Gminy partycypują w budowie takiej drogi do 30%. Udział gminy  stanowi 30% 
w kwocie 50%.  Kwotę tą określono do 600 tys zł. Na pewno będzie to kwota mniejsza 
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ponieważ wiadomo że na dzień dzisiejszy nie ma kosztorysu, są szacunki. Ale żeby można 
wystąpić było z wnioskiem o dofinansowanie potrzebna jest taka akceptacja Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała Nr XLIII/255/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2015 roku dla 
Powiatu Pleszewskiego  podjęta została jednogłośnie (15 głosów za)  i stanowi załącznik 
do protokołu.

4) Uchwała Nr XLIII/256/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XLII/249/2014 z dnia 20 
sierpnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na 
dofinansowanie  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Budowa  chodnika  wzdłuż  drogi 
powiatowej nr 4309P w m. Gizałki (ok. 200 mb)- kontynuacja”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na 
brak  pytań   poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  Uchwała  Nr  XLIII/256/2014  w 
sprawie  zmiany  uchwały  nr  XLII/249/2014  z  dnia  20  sierpnia  2014  r.  w  sprawie 
udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania 
inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 4309P w m. Gizałki 
(ok.  200  mb)-  kontynuacja”podjęta została  jednogłośnie (15  głosów  za)  i  stanowi 
załącznik do protokołu.

5) Uchwała Nr XLIII/257/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej  dla Powiatu 
Pleszewskiego  na  realizację  programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających 
azbest w 2014 r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  poprosił o zadawanie pytań.
Pani Grażyna Walczak poprosiła aby Pan Wójt przedstawił szerzej projekt uchwały.
Pan Wójt wyjaśnił, że gmina jest jednym z beneficjentów programu jaki jest realizowany 
przez  powiat  pleszewski  w zakresie  usuwania  azbestu  i  wyrobów zawierających azbest. 
Powiat pleszewski pozyskał dofinansowanie z NFOS i GW, ale żeby mogły być te środki 
wydatkowane potrzebny jest wkład własny. Wkład własny zabezpiecza powiat oraz gminy 
powiatu  pleszewskiego.  Zaplanowaliśmy  wysokość  środków  jaka  jest  potrzebna  do 
realizacji tego programu w podobnej kwocie jak w latach poprzednich. Okazało się, że w 
2014 roku mieszkańcy złożyli  tych wniosków znacznie więcej  i  zabrakło środków żeby 
wszyscy mogli  z tego programu skorzystać. Dlatego powiat pleszewski wystąpił ponownie 
do NFOS i GW o zwiększenie kwoty dotacji. I kwota ta została zwiększona. Żeby nasza 
gmina mogła skorzystać z dotacji powinniśmy zwiększyć wkład własny w realizację tego 
programu. Oznajmił, że proponuje w dniu dzisiejszym uchwałę, o zwiększenie kwoty  o 2,5 
tys. zł co spowoduje, że  wszystkie wnioski zostaną zrealizowane.
Pan Tadusz  Kostuj oznajmił,  że  nadal  by optował,  że  jeżeli  Rada  Ministrów uchwala 
program usuwania w drodze odwrotnej powinno państwo pomóc rolnikom w kosztach na 
pokrycia  dachowe.  Stwierdził,  że  jako  samorząd  powinni  być  aktywni  wymuszając  na 
Rządzie środki dla nas. Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na brak 
pytań  poddał projekt uchwały pod głosowanie  Uchwała Nr XLIII/257/2014 w sprawie 
udzielenia  pomocy  finansowej   dla  Powiatu  Pleszewskiego  na  realizację  programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2014 r. podjęta została jednogłośnie 
(15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu. 
Pan  Wójt oznajmił,  że  doprecyzuje  swoją  wypowiedź.  Program  jest  kierowany  dla 
wszystkich mieszkańców naszej gminy, nie tylko dla rolników.

6) Uchwała Nr XLIII/258/2014 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/151/2012 z dnia 
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28 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
zadania „Budowa ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew – 
Leszczyca  –  Szymanowice  -  Czołnochów oraz budową linii  oświetlenia  ulicznego  w 
miejscowości Ruda Wieczyńska – etap III” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na 
brak  pytań   poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie   Uchwała  Nr XLIII/258/2014  w 
sprawie  zmiany  Uchwały  nr XXVII/151/2012  z  dnia  28  grudnia  2012 r.  w sprawie 
zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Budowa  ścieżki 
rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew – Leszczyca – Szymanowice - 
Czołnochów oraz budową linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska 
– etap III” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”. Z 
uwagi na brak pytań  poddał projekt  uchwały pod głosowanie.  Uchwała podjęta została 
jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu. 

7) Uchwała Nr XLIII/259/2014 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/153/2012 z dnia 
28  grudnia  2012  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie 
zadania „Rozbudowa świetlicy wiejskiej  z przebudową części dachu z nadbudową i 
dociepleniem sali w miejscowości Gizałki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
wiejskich na lata 2007-2013”.

Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały,  poprosił  o  zadawanie  pytań.  Pan  Wójt 
wyjaśnił,  że  poprzednia  uchwała  nad  którą  przed  chwilą  głosowali  jak  i  ta  dotyczy 
właściwie porządkowania spraw finansowych gminy.  Otrzymaliśmy dotację  do realizacji 
określonych zadań inwestycyjnych po przetargu wartość tych inwestycji się zmniejszyła. W 
związku z ty, że dotacja udzielana jest procentowo. Obecnie umniejszamy wartości tak aby 
przedstawiały faktyczną wartość i kwotę jaką gmina wydała na realizacje tych inwestycji. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na 
brak  pytań   poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie  Uchwała  Nr  XLIII/259/2014  w 
sprawie zmiany  uchwały  nr  XXVII/153/2012  z  dnia  28  grudnia  2012  w  sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa świetlicy 
wiejskiej z przebudową części dachu z nadbudową i dociepleniem sali w miejscowości 
Gizałki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013” podjęta 
została jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu. 

8) Uchwała Nr XLIII/260/2014 uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki na 
wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa ścieżki  rowerowej Niniew – Gizałki-
Leszczyca  -  Szymanowice  -  Czołnochów – etap IV” w ramach programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Poprosił o zadawanie pytań. Pani Grażyna 
Walczak poprosiła aby pan Wójt objaśnił dlaczego podjęcie uchwały jest konieczne.
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  zadanie  udało  się  sfinansować  ze  środków  własnych  dlatego 
pożyczka  z  BGK okazała  się  niepotrzebna.  Tym samym nie  musieliśmy się  zadłużać  i 
powiększać  naszych  zobowiązań.  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod 
głosowanie.  Uchwała  XLIII/260/2014  uchylająca  uchwałę  w  sprawie  zaciągnięcia 
pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej Niniew – 
Gizałki-Leszczyca  -  Szymanowice  -  Czołnochów  –  etap  IV”  w  ramach  programu 
Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013”   podjęta została  jednogłośnie (15 
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głosów za) i stanowi załącznik do protokołu. 

9) Uchwała Nr  XLIII/261/2014 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2014.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.  Z uwagi na 
brak  pytań   poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie   Uchwała  Nr  XLIII/261/2014 
w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2014 podjęta została jednogłośnie (15 głosów 
za) i stanowi załącznik do protokołu. 

10) Uchwała Nr XLIII/262/2014 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gizałki  na lata 2014 – 2021.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.  
Pan Wójt oznajmił, że jest kilka istotnych zmian w kontekście realizowanych w ostatnim 
czasie inwestycji. Na terenie Gizałek w tej chwili jest wykonywany nowy odwiert studni 
głębinowej, który ma zastąpić w przyszłości dwie studnie, które obecnie obsługują stację 
hydroforni  w  Gizałkach.  Studnie  te  się  zużyły  i  mają  niską  wydajność.  Rozpoczęli 
wykonanie  odwiertu,  zgodnie  z  dokumentacją  hydrologiczną  ten  odwiert  miał  być  do 
głębokości 18-28 m. Jest to głębokość jaką miały poprzednie studnie. Okazało się, że pokład 
wodonośny  jest  tak  mało  wydajny,  że  studnia  nie  zabezpieczała  by  naszych  potrzeb. 
W związku z powyższym należało podjąć decyzję o tym żeby studnia była odwiercana do 
pokładu  III  rzędowego,  jaki  się  znajduje  na  głębokości  70-80  m.  W tym celu  musimy 
zwiększyć kwotę jaka jest przeznaczona na realizację tej inwestycji. Ogólna kwota będzie 
wynosiła  90.500,00  zł,  tak  ocenił  wykonawca.  W  tej  chwili  na  podstawie  odwiertów 
próbnych  można  stwierdzić,  że  pokład  wodonośny  w  otworach  III  rzędowych  posiada 
grubość około 9 metrów. Do porównania poda, że w pokładach płytszych IV rzędowych jest 
1-2  m.  Teoretycznie  studnia  powinna  spokojnie  zabezpieczyć  potrzeby,  ponadto  jakość 
wody będzie  znacznie  lepsza  niż  ze  studni  płytkiej.  Jest  wykonywany odwiert,  ale  jest 
potrzebna zgoda Rady Gminy na to żeby zwiększyć nakład inwestycji poprzez pogłębienie 
otworu  wiertniczego.  Kolejna  kwota  wprowadzana  do  budżetu  tj.  35  tys.  zł  jest 
przeznaczona na rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gizałki. Chodzi o to, żeby pod drogą 
wojewódzką  nr  442  wykonać  przyłącze  wodociągowe,  które  będzie  rozbudowywało 
istniejąca sieć. Prywatne działki zostały wyznaczone w Gizałkach po prawej stronie jadąc 
z Gizałek na Tomice. Rozpoczęto tam już budowę kilku obiektów i żeby te osoby mogły 
podłączyć  się  pod  sieć  wodociągową  należy  przeprowadzić  pod  drogą  wojewódzką 
odpowiedni rurociąg i dlatego ta kwota jest zabezpieczona w budżecie. Jest uzgodnione, że 
mieszkańcy będą partycypować w realizacji tej inwestycji.  Z innych ważniejszych zmian 
budżetowych  to  realizacja  dróg  asfaltowych,  które  będą  wykonywane  w  najbliższych 
dniach:  droga  w  m.  Kolonia  Obory  we  Wronowie  w  Gizałkach  ul.  Strażacka  oraz 
w  Tomicach.  Kwoty  zostały  skorygowane,  ponieważ  wiemy  już  ile  te  drogi  będą 
kosztowały.  Ponadto  została  zabezpieczona  kwota  4.500  zł  na  zakup  nowej  wiaty 
przystankowej w m. Gizałki na ul. Leśnej. 
Pan Krzysztof  Andrzejewski zwrócił się z zapytaniem czy gmina sfinansuje oświetlenie 
przy drodze wojewódzkiej we Wronowie oraz na poszczególnych działkach z Wronowa do 
Wierzchów.
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  tam  będą  4  lampy.  Dodał,  że  oświetlenie  uliczne  przy  drodze 
wojewódzkiej  w  m.  Wronów  było  wcześniej  zaplanowane  w  budżecie.  Zarząd 
Województwa nie może partycypować w tych kosztach, ponieważ oświetlenie jest zadaniem 
własnym  gminy.  Tutaj  musieliśmy  zwiększyć  zakres  inwestycji  dlatego,  że  projektanci 
zweryfikowali  nośność  słupów,  na  których  będą  umieszczone  oprawy  oświetleniowe. 
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Przewód zasilający trzeba będzie przedłużyć około 50 metrów, dlatego że ostatni słup musi 
być słupem wzmocnionym. Podobna sytuacja jest w m. Wronów gdzie też będzie musiała 
być  linka  wydłużona,  żeby ta  konstrukcja była  stabilna.   Po czym dodał,  że  konkretnej 
działki nie będziemy oświetlać, tylko drogę gminną. Działki prawdopodobnie są wskazane 
dlatego, że przyłącza oświetleniowe będą wykonywane na tych działkach. Przewodniczący 
Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie  Uchwała Nr XLIII/262/2014 w sprawie 
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki  na lata 2014 – 2021 podjęta 
została jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu. 

11)  Uchwała  Nr  XLIII/263/2014  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  wzoru  deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Pan Wójt  wyjaśnił, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na 
gminy obowiązek opracowania i udostępnienia mieszkańcom deklaracji o wysokości opłaty 
za  gospodarowanie  odpadami  w  wersji  elektronicznej,  którą  można  wypełnić  i  przesłać 
elektronicznie  do  gminy.  W  najbliższym  czasie  będziemy  musieli  to  zadanie  zlecić 
odpowiedniej firmie, która  to przygotuje. Osobiście uważa, że to się nie sprawdzi do końca, 
ponieważ taka  deklaracja  musi  być  podpisana  odpowiednim podpisem kwalifikowanym, 
takich podpisów na terenie naszej gminy jest zaledwie kilka. Większość mieszkańców nie 
będzie mogła z tego skorzystać, ale wymóg ustawowy taki jest. W deklaracjach musiały być 
też wprowadzone pewne korekty, które są po to, żeby ten formularz elektroniczny mógł być 
opracowany. 
Pan Tadeusz Kostuj pytał czy deklaracje, które mieszkańcy teraz pobrali będą przyjęte.
Pan Wójt potwierdził, że tak.  
Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie  Uchwała  Nr 
XLIII/263/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie  odpadami komunalnymi  podjęta została  jednogłośnie (15 głosów za) 
i stanowi załącznik do protokołu. 

PUNKT -7- ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły do niego trzy interpelacje 
pierwsza  Pani  Katarzyny  Lochdańskiej  w  sprawie  uporządkowania  rozwidlenia  dróg 
w  miejscowości  Wronów  przy  drodze  gminnej  we  Wronowie  w  kierunku  Rudy 
Wieczyńskiej  i  Obór  ze  względu  na  utrudnioną  widoczność.  Uporządkowanie  zostało 
wykonane. Przypuszcza, że powinny być tu jeszcze wycięte krzewy i drzewa z gruntów 
prywatnych, ale nie możemy tutaj nikogo zmusić do tego. 
Kolejna interpelacja jest Pana Henryka Madalskiego w sprawie zaplanowania w budżecie i 
wybudowanie ścieżki rowerowej z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej w m. Obory. 
Pan  radny  uzasadnia,  że  będzie  to  bardzo  korzystne  dla  mieszkańców,  którzy  muszą 
korzystać z bardzo ruchliwej jezdni. Pan Wójt odpowiedział, że traktuje tą interpelację jako 
wniosek do budżetu, ponieważ w tym roku nie mamy środków przewidzianych na realizację 
tego  typu  inwestycji.  Myśli,  że  w  latach  następnych  należy  zaplanować  i  rozparzyć 
możliwość realizacji, jest to zadanie dla rady następnej kadencji. 
Pan  Tadeusz  Kostuj złożył  interpelację  o  wykonanie  kilku  inwestycji  na  terenie  wsi 
Szymanowice,  chodniki  oraz  ich  kontynuacja,  bądź  wykonanie  pasa  asfaltowego  na  ul. 
Kościelnej, Parkowej, Lipowej /droga powiatowa/ Al. Niepodległości i kontynuacja od ul. 
Długiej  do  Szkoły /droga  wojewódzka/  oraz  ul.  Wierzbowa-droga gminna.  Utwardzenie 
nawierzchni  np.  dojazdy i  okolice  przy  cmentarzu,  kościele.  Wykonanie  oświetlenia  na 
wysokości granicy wsi i bliżej /Państwo Rutkowscy, Aleja Niepodległości/ ul. Ogrodowa, ul. 
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Długa.  Jak  również  odnowienie  bramek  w  Parku  Szymanowice.  Pan  radny  otrzymał 
odpowiedź, są to zadania inwestycyjne i  muszą być zaplanowane w budżecie gminy. Co do 
sprawy odnowienia bramek na boisku w parku to nie ma takiej potrzeby, ponieważ bramki 
są ustawione nowe. 

PUNNKT – 8 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan Kazimierz Woźniak  pytał,  czy wnioski  jakie składał na Komisjach łączonych ma 
powtórzyć. 
Pan Wójt odpowiedział, że nie jest to konieczne, ponieważ ma je zapisane. 
Pani Katarzyna Lochdańska  poprosiła o oczyszczenie rowu przy drodze gminnej  przy 
posesji P. Wojciechowskiego Piotra po lewej stronie jadąc od Wronowa do Toporowa.
Pan Zenon Tomaszewski  zgłosił prośbę o załatanie dwóch dziur przy mostku w Kolonii 
Ostrowskiej oraz załatanie dziury w m. Wierzchy pomiędzy posesją p. Kubiak, a P. Lewicz. 
W  imieniu  mieszkańców  podziękował  za  zrobienie  barierek  na  mostku  w  Kolonii 
Ostrowskiej
Pan  Henryk  Madalski  zgłosił  aby  zaplanować  budowę  oświetlenia  od  m.  Ruda 
Wieczyńska  w  kierunku  do  Wronowa.  Prośbę  uzasadnił   budową  nowych  budynków  i 
dużym ruchem pieszych i pojazdów. 
Pan  Zbigniew  Bachorski  pytał  czy  są  przeprowadzone  naprawy  drogi  Tomice- 
Szymanowice 
Pan Wójt wyjaśnił, że jest to zlecone, prace wykonywane są na bieżąco.  
Krzysztof Andrzejewski zgłosił prośbę o wykoszenie poboczy przy drodze w kierunku do 
p. Jankowskich.
Pani Prezes Zakładu Komunalnego odpowiedziała, że jest to droga powiatowa i sprawę 
wykoszenia należy zgłosić do ZDP. 
Pan Zbigniew Bachorski ponowił prośbę o wykonanie zjazdu z drogi wojewódzkiej w m. 
Tomice.
Pan Wójt odpowiedział, że jest zamówione kruszywo i gdy je przywiozą zostaną wykonane 
drogi  z tłucznia  i proste zjazdy. 
Krzysztof  Andrzejewski  pytał:  droga  Gizałki  Las  ile  metrów  będzie  zrobione  i  ile 
pieniędzy jest  na ten cel  przeznaczone?. 
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  nie  cała  droga,  ale  odcinek  jest  już  zrobiony,  Na  tą  drogę 
przeznaczone jest około 10 tys. zł. 

PUNKT - 9 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pani  Teresa  Majdecka ponowiła  prośbę  o   oczyszczeniea  z  krzaków  pobocza  drogi 
wojewódzkiej przy przystanku PKS  w m. Nowa Wieś.
Pan  Tadeusz  Kostuj poprosił  o  szersze  propagowanie  informacji  o  zebraniu  odnośnie 
Funduszu Sołeckiego, wywieszanie na tablicy ogłoszeń informacji. Następnie oznajmił, że 
z parkingu przy Kościele w m. Szymanowice korzystać będą wszyscy mieszkańcy, mniej 
mieszkańcy Szymanowic.  Stwierdził,  że  przy tej  puli  jaka  jest  przeznaczona na  ten  cel 
możemy nie  uzyskać  takiej  jakości  jaką  byśmy chcieli.  Położenie  warstwy tłucznia  nie 
będzie  spełniać  standardów.  Właściwym  byłoby  założenie  kostki  nie  tak  drogiej  jak 
granitowa, ale prasowanej. Dał propozycję połączenia FS sąsiednich wsi i w następnych 
latach oddanie tych funduszy. 
Przewodniczący Rady  odpowiedział,  żeby Pan wiceprzewodniczący był  dobrej myśli  w 
sprawie tej budowy. 
Pan Wójt  wyjaśnił, że zmieniła się ustawą o Funduszu Sołeckim i obecnie dopuszcza się 
łączenie  funduszy 2-3-4 miejscowości.  Pieniądze zabezpieczone w budżecie  na  Fundusz 
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Sołecki  są  na  dany  rok.  Nie  wykorzystane  wracają  do  budżetu  powstaje  nadwyżka 
budżetowa i w kolejnym roku mogą zostać zaplanowane na cel jaki miał powstać. Tak było 
w przypadku oświetlenia na Czołnochowie i tak właśnie sfinansowano tę inwestycję. 
Pan  Krzysztof  Andrzejewski oznajmił,  że  Pan  Wójt  jemu  kazał  osobiście  sprawę 
wykoszeń  zgłaszać  do  P.  Meller,  czy  radnemu  powiatowemu,  natomiast  w  przypadku 
zgłoszenia radnej Majeckiej o odkrzaczenie Pan Wójt notuje i informuje radną, że zgłosi do 
odpowiednich organów. 
Pan Wójt  odpowiedział, że też  może sprawę  zgłoszoną przez radnego Andrzejewskiego 
zgłosić do ZDP.
Pan Kazimierz Czajczyński w imieniu mieszkańców podziękował za zrobienie barierek na 
mostku w Kolonii  Ostrowskiej.  Prosi  o postawienie nowego wzmocnionego słupa w m. 
Studianka. Obecnie stojący słup jest przegięty i zagraża bezpieczeństwu przejeżdżających.
Pan Wójt odpowiedział, że widział ten słup, ale nie jest on postawiony na terenie naszej 
gminy.
Pani Beata Strzelewicz poprosiła o wyjaśnienie jak wygląda realizacja obietnicy złożonej 
przez Nadleśnictwo Grodziec odnośnie drogi przez las w m. Tomice Młynik. 
Pan Wójt wyjaśnił,  że  telefonicznie  uzyskał  informację,  że  wykonano  kosztorysy  i  do 
końca października br. prace zostaną wykonane.
Pan Henryk Glapa poprosił o naprawę przepustu w m. Czołnochów, ponieważ przyczółki 
się obsuwają i zasypują rów. Przypomniał aby usunąć pień na łuku drogi. 
Pan  Jerzy  Morison oznajmił,  że  prosił  na  zebraniu  sołeckim  aby  na  drodze  od  p.  L 
Abramowicza do St. Malinowskiego zainstalować zwalniacze. Na tym odcinku mieszkają 
rodziny z małymi dziećmi. Kolejna sprawa to umowy, które część mieszkańców Kolonii 
Ostrowskiej podpisała odnośnie zakładania kabla. Chodzi o przeniesienie linii energetycznej 
napowietrznej do ziemi. Właściciele działek, którzy taką umowę podpisali nie będą mieli 
żadnych praw, ani nie dostaną odszkodowania. Dalej poinformował, że wysłał umowę do 
prawnika i będzie w tym tygodniu miał opinię. Jeżeli by można prosi o zajęcie się tą sprawą. 
Następna sprawa dotyczy cmentarzy. Prosi aby przy okazji wyjazdów do Niemiec do gmin 
współpracujących rozmawiać tam z pastorem jak  dotrzeć do tego jacy mieszkańcy zostali 
tutaj pochowani. 
Kolejna sprawa czy jest potrzebny pas zieleni przy chodniku wzdłuż drogi powiatowej w 
kierunku na Wierzchy.  Jest on zarośnięty chwastami, szpeci. Czeka na działania.
Pan Wójt wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o chodnik  przy drodze  powiatowej  to  projekt  był 
wykonany i uzgodniony przez ZDP. Mieliśmy mały wpływ na to, aczkolwiek pas zieleni jest 
potrzebny z tym, że ZDP powinien go co jakiś czas wykosić. W okresie zimowym jest to 
miejsce bardzo potrzebne, jest to miejsce gdzie  można złożyć śnieg z dróg.
Jeśli chodzi o cmentarze ewangelickie. To nie jest tak, że wpuszczamy ekipę, która coś tam 
robi w przypadku gdy nie jesteśmy właścicielami. W ub. tygodniu rozmawiał z proboszczem 
parafii Ewangelicko - Augsburskiej z Konina na temat tych cmentarzy. Planują wspólnie coś 
zrobić,  ale  jest  to  kwestia  przyszłej  kadencji.  Trzeba  opracować  odpowiedni  projekt, 
wystąpić do odpowiednich instytucji o dofinansowanie. Uważa, że temat należy rozwiązać. 
Jeśli chodzi o umowy na przesył energii elektrycznej i umieszczenie urządzenia w gruncie 
prywatnym, to każdy prywatnie podpisuje to co uważa za stosowne.  Jeżeli mieszkaniec nie 
jest  pewny  czy  umowa  jest  dobrze  skonstruowana,  nie  jest  korzystna  dla  niego  musi 
wystąpić do nas umowę przekażemy radcy prawnemu, sprawdzimy. Co do kwot to każdy z 
mieszkańców  indywidualnie  negocjuje.  Jeżeli  chodzi  o  muldy  to  temat  nie  jest  prosty. 
Należy zrobić to tak, aby jeżdżący nie urywali sobie zawieszeń. Generalnie muldy zakłada 
się na drogach lokalnych-osiedlowych. 
Pan  Tadeusz  Kostuj  oznajmił,  że  w  dniu  7  lipca  br.  złożył  też  pismo  w  sprawie 
spowalniaczy.
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            PUNKT 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia  o  godzinie  12.40,  dziękując  jednocześnie  wszystkim za  udział  w  obradach 
XLIII Sesji Rady Gminy Gizałki VI kadencji.  

 Protokołowała                   Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                                Roman Rojewski

11


