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

w dniu 11 czerwca 2014 r.
w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach

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  13.00  witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie  stwierdził 
quorum Sesji (15 radnych).

1.  Otwarcie.
2.  Przedstawienie porządku obrad.

   3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
   4.  Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

            5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy  w okresie 
       międzysesyjnym.     

    6.  Podjęcie uchwał:

1)w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2013 r.

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Gizałki,
d) stanowisko komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
e) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu
    gminy za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
f) dyskusja nad sprawozdaniami,
g) głosowanie projektu uchwały;

2) w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Gizałki  za  2013 r. 
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki - podjęcie uchwały.

3) w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z 
     mieszkańcami gminy Gizałki;

4) w sprawie zmian planu budżetu na rok 2014;

5) w  sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki 



    na lata 2014-2021;

6) w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części należności pieniężnych 
    mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gizałki.

 7.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8.  Interpelacje i zapytania radnych.
 9.  Wolne głosy i wnioski.

       10.  Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady poprosił o pytania odnośnie porządku obrad.

Głos zabrał Pan Wójt i zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w planie 
budżetu na 2014 r. Zaproponował zmianę zapisu paragrafu, 3 który ma brzmienie deficyt 
budżetu  w  kwocie  332  579,00  zł  zostanie  sfinansowany  przychodami  pochodzącymi  z 
kredytów  i  pożyczek  na  zapis  deficyt  budżetu  w  kwocie  332  579,00  zł  zostanie 
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków z 2013 r.

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad zgłoszoną autopoprawką.

Radni jednogłośnie przyjęli zgłoszoną autopoprawkę do uchwały.

Po czym nastąpiło głosowanie porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany 
porządek. 

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 informacji. Z uwagi na 
to, że nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu 
obrad. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

PUNKT 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ

1)Uchwała Nr XL/240/2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2013 r.

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,



b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Gizałki,

Pan Wójt poinformował, że w związku z trzema ww. podpunktami przygotował informację 
w formie prezentacji multimedialnej odnośnie finansowania zadań oraz realizacji budżetu. 
Następnie całość przedstawił. 

d) stanowisko komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie 
opinii o wykonaniu budżetu.

Pani Katarzyna Lochdańska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki 
Społecznej przedstawiła opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2013 r., opinia komisji jest 
pozytywna. 

Pani Teresa Majdecka - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinię 
komisji o wykonaniu budżetu za 2013 r., opinia jest pozytywna.  

Pan Mieczysław Sawicki - Przewodniczacy Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego 
przedstawił opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2013 r., opinia jest  pozytywna. 

Pan Kazimierz Woźniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji 
o wykonaniu budżetu za 2013 r., opinia jest pozytywna. 
Opinie stanowią załączniki do protokołu. 

e) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 r. 
wraz z informacją o stanie mienia jednostki.

Pani Donata Potocka - Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr SO- 0954/30/4/Ka/ 2014 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2013 
r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gizałki sprawozdaniu z 
wykonania  budżetu  Gminy  za  2013  rok  wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  jednostki 
samorządu terytorialnego. Skład Orzekający wyraził opinię pozytywną z uwagą w pkt III.1 
Opinia stanowi załącznik do protokołu.

f) dyskusja nad sprawozdaniami.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Radni nie zabrali głosu.

g) głosowanie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oczytał  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  XL/240/2014  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  gminy 
Gizałki za 2013 r. podjęta została wiekszością głosów 12 za, przy 3 wstrzymujących się.

2)  Uchwała  Nr  XL/241/2014  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy 
Gizałki za 2013 r. 



a)  przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
Wójtowi Gminy Gizałki.

Pan Kazimierz Woźniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę nr 1/2014 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie wniosku o 
udzielenie  Absolutorium  Wójtowi  Gminy  Gizałki  za  2013  r.  Komisja  pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdanie za 2013 r. wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r.  i  wnosi do Rady Gminy Gizałki o 
udzielenie Panu Robertowi Łozie – Wójtowi Gminy Gizałki absolutorium za 2013 r. 
Uchwała stanowi załącznik  do protokołu.

b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium.

Pani Teresa Majdecka  oczytała odczytała Uchwałę Nr SO-0955/12/2014  Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  13  maja  2013  roku  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o 
wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Gizałki  o  udzielenie  absolutorium.  Skład 
Orzekający pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy o udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok.  Uchwała 
stanowi załącznik do protokołu

c) dyskusja.

Radni nie podjęli dyskusji.

d)  głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Gizałki - podjęcie uchwały.

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  wnioskiem  w  sprawie  udzielenia 
absolutorium. Nikt z radnych nie zabrał głosu.

Przewodniczący Rady oczytał  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  XL/241/2014  w  sprawie  udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki za 2013 r.  została podjęta 12 głosami za, przy 3 
wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik do protokołu.

W miejscu tym Pan Przewodniczący w imieniu własnym i Rady złożył na ręce Pana Wójta 
gratulacje oraz wręczył kwiaty. 
Gratulacje  złożyli  również  współpracownicy,  przedstawiciele  gminnych  jednostek 
organizacyjnych oraz sołtysów. 

Głos  zabrał  Pan  Wójt  i  złożył  serdeczne  podziękowania  za  udzielone  absolutorium. 
Oznajmił,  że  rok  2013  był  trudny,  ponieważ  musieli  zmniejszyć  zadłużenie  gminy 
spowodowane wcześniej realizowanymi inwestycjami. Dodał, że obecnie trzeba dotrzymać 
nowych  obowiązujących  wskaźników,  które  nie  pozwalają  aby  poziom  zadłużenia 
utrzymywać  taki  jaki  był  kilka  lat  wcześniej.  Musiało  to  odbyć  się  kosztem  nowych 
inwestycji,  ale  pomimo  to  realizowano  ich  dużo.  Ma nadzieję,  że  w  następnych  latach 
będzie więcej inwestycji tym bardziej, że mamy zmniejszony poziom zadłużenia. Dodał, że 
w  kolejnej  perspektywie  finansowej  2014-2020  wchodzą  w  grę  środki,  które  możemy 
pozyskać  z  Unii  Europejskiej.  Tych  środków  będzie  w  podobnej  ilości  jak  w  latach 
poprzednich.  Tak, że ma nadzieję,  że gmina będzie się dalej  rozwijała.  Wskaźnik,  który 



charakteryzuje rozwój gminy, to wzrost wartości mienia trwałego w ostatnich trzech latach 
o  10  mln  zł  (z  30  do  40  mln).  Następnie  Pan  Wójt  podziękował  za  współpracę. 
Podziękowania  złożył  radnym,  sołtysom,  najbliższym współpracownikom pani  Skarbnik, 
pani Sekretarz jak również pozostałym pracownikom. Serdeczne podziękowania skierował 
do Kierowników i pracowników jednostek podległych. 

3)  Uchwała  nr  XL/242/2014  w sprawie  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji 
społecznych z mieszkańcami gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała nr XL/242/2014 w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Gizałki 
podjeta została jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu.

4)Uchwała Nr XL/243/2014 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2014.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie  zabrał  głosu.  Pani  Grażyna  Walczak  poprosiła  aby  p.  Wójt  przybliżył  zgłoszoną 
autopoprawkę.  Pan Wójt  wyjaśnił,  że  w paragrafie  3 był  zapis,  który mówił,  że  deficyt 
budżetu  w  kwocie  332  579,00  zł  zostanie  sfinansowany  przychodami  pochodzącymi  z 
kredytów i pożyczek natomiast proponuje aby po absolutorium deficyt został sfinansowany 
przychodami  pochodzącymi  z  wolnych  środków  z  2013  r.  Uchwała  Nr  XL/243/2014 
w sprawie zmian planu budżetu na rok 2014 podjęta została jednogłośnie (15 głosów za) 
i stanowi załącznik do protokołu.

5) Uchwała Nr XL/244/2014 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gizałki na lata 2014-2021.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.Uchwała Nr XL/244/2014 w sprawie 
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2014-2021 podjęta 
została jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu.

6)  Uchwała  Nr  XL/245/2014  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  umorzenie  części 
należności  pieniężnych mających  charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Gizałki.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.Uchwała Nr XL/245/2014 w sprawie 
wyrażenia  zgody  na  umorzenie  części  należności  pieniężnych  mających  charakter 
cywilnoprawny przypadających Gminie Gizałki podjęta została jednogłośnie (15 głosów 
za) i stanowi załącznik do protokołu.

            PUNKT  7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan Wójt oznajmił,  że w okresie międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja  radnego 
Henryka  Madalskiego,  który  prosi  o  posadzenie  kwiatów  przy  przystankach  PKS  w 
miejscowości  Obory  i  Ruda  Wieczyńska.  Radny  odpowiedź  otrzymał.  W  najbliższych 
dniach kwiaty zostaną nasadzone z rezerwy, która pozostała.



PUNKT  8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Beata Strzelewicz poprosiła o odpowiedź czy złożone przez radnych na Komisji  łączonej 
interpelacje  zostały przekazane do pana  Wójta.
Pan Wójt potwierdził,  że interpelacje ma po czym odczytał nazwiska radnych którzy je 
złożyli. Dodał, że są to nie interpelacje a raczej wnioski. 

PUNKT  9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pani Grażyna Walczak  oznajmiła, że z budżetu jak i opinii RIO wynika, że za ub. rok 
pozostały niewykorzystane środki w dziale gospodarka odpadami. Poprosiła o udzielenie 
odpowiedzi na pytanie czy Pan Wójt ma pomysł jak te środki zagospodarujemy. Dodała, że 
może by pomyśleć o obniżeniu opłat. 
Pan Wójt wyjaśnił, że na wykorzystanie tych środków ma dwa pomysły.  Niebawem wejdą 
w życie przepisy dotyczące karty dużej rodziny. Najliczniejszym rodzinom w skład których 
wchodzą dzieci do 18 roku życia lub tak długo dopóki się uczą można by obniżyć opłaty za 
odbiór odpadów. Gdy te przepisy wejdą w życie  chciałby zaproponować taką uchwałę. Poza 
tym jest jeszcze jeden obowiązek, który jako gmina musimy zrealizować tj. wybudowanie 
punktu  selektywnego  odbioru  odpadów.  Obecnie  jest  opracowywana  dokumentacja 
projektowa. Koszt budowy szacuje się na około 200-250 tys. zł. Punkt zostanie wydzielony i 
utwardzony na terenie Zakładu Komunalnego. Utrzymanie winno być finansowane  z tych 
środków. Będzie można składować tam zużyte świetlówki, pojemniki po farbach, opony, 
gruz budowlany. Punkt będzie czynny jeden lub dwa dni w tygodniu. Podkreślił, że gdyby te 
dwie propozycje wprowadzili w życie, to ten system funkcjonowałby lepiej jak do tej chwili. 
Pan Tadeusz Kostuj oznajmił, że on by optował za tym żeby przy różnych zadaniach była 
większa pomoc państwa. W sektorze finansów nie publicznych państwo powinno być w 
różnych zadaniach mecenasem i wspierać, również w sporcie. Dodał, że Gmina nie jest w 
stanie  kosztem  tylko  podatków  utrzymać  wielu  zadań.  I  jako  Rada  i  Wójt  powinni 
występować do Rządu, Wojewody aby wspierali gminę i  odciążali od opłat. 
Pan Andrzej Matysiak Sołtys wsi Tomice poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie co 
z drogami, które miała robić firma, która będzie stawiała wiatraki.
Pan Wójt wyjaśnił,  że po ostatniej  rozmowie z przedstawicielem Firmy EVIVA wie, że 
mają  rozpocząć  prace  prawdopodobnie  w  połowie  roku.  Prace  mają  się  rozpocząć  od 
ułożenia kabli i  dróg dojazdowych. Te drogi mają powstać do końca roku, ale  nie ma tego 
zagwarantowanego  na piśmie.
Pan Andrzej Matysiak  oznajmił,  że później  gdy rozpoczną się żniwa to nie będą mieli 
przejazdu.
Pan Henryk Osman prosi o naprawę drogi powiatowej tzw. żużlówka.
Pan Piotr Kopczyński odpowiedział, że prośbę przekaże do ZDP w Pleszewie.
Pan Wójt zaprosił zebranych na uroczystą sesję mającą się odbyć w dniu 28 czerwca br. w 
GCK Tomice.  Poinformował,  że  na   sesji  nastąpi  reaktywowanie  umowy partnerskiej  z 
Gminą Postomino i Wierzchosławice.
Poinformował też,  że dla  młodzieży szkolnej  zaplanowali  trzy wyjazdy kolonijne do m. 
Tymbark (ok. 40 uczniów, odpłatność rodziców częściowa 300 zł ), na Hel (ok. 45  uczniów 
odpłatność rodziców częściowa  350 zł  )  i  dla  30 uczniów wyróżniających się w nauce 
bezpłatny wyjazd na Słowację. 
Przewodniczący Rady poprosił aby zwyczajem corocznym państwo radni i sołtysi o ile kto 
ma życzenie wpłacili datki na Festyn Nocy Świętojańskiej.



PUNKT 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia o godzinie 14.05, dziękując jednocześnie wszystkim za udział w obradach XL 
Sesji Rady Gminy Gizałki VI kadencji.  

 Protokołowała                   Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                              Roman Rojewski


