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

w dniu 14 maja 2014 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 12 radnych, co stanowi 80%. 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 (12 radnych).

Radni nieobecni:

Pani Katarzyna Lochdańska 
Pan Krzysztof Andrzejewski
Pan Mieczysław Sawicki 

1. Otwarcie.

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:

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

2)  w  sprawie  zgłoszenia  sołectw  Gminy  Gizałki  do  programu  „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013 -2020”;

3) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gizałkach.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach za 

2013 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w gminie Gizałki.

8. Informacja GOPS – ocena  zasobów  pomocy  społecznej  za  2013  rok  dla  gminy 

Gizałki.



9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne głosy i wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady poprosił o pytania odnośnie porządku obrad.

Głos  zabrał  Pan  Wójt  i  oznajmił,  że  chce  zgłosić  autopoprawkę  do  porządku  obrad. 
Zaproponował  aby  uchwała  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  na  działalność  Kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach podejmowana była w kolejności po 
punkcie 10 -wolne głosy i wnioski

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad zgłoszoną autopoprawką.

Radni jednogłośnie przyjęli zmianę do porządku obrad.  

Po czym głosowano nad porządkiem obrad ze zmianą (radni przyjęli zmieniony porządek 
jednogłośnie).

PUNKT  3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący  Rady zwrócił  się  z  zapytaniem czy  są  uwagi  do  protokołu. Radni  nie 
wnieśli  uwag.  Jednogłośnie,  tj.  12  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. 
Informacja  stanowi  załącznik  nr  5  do  protokołu.  Głos  zabrał  pan  Henryk  Madalski 
i poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie odnośnie zapisu 25 kwietnia br. podpisanie 
aneksu do umowy o dotację w sprawie budowy ścieżki rowerowej.
Pan Wójt wyśnił, że aneks dotyczy pewnych zmian w zakresie finansowania określonych 
zakresów robót, ponieważ UE nie dofinansowuje do prac drogowych takich jak: poszerzenie 
pasa jezdni,  założenie krawężników, budowa zatoczek autobusowych. W związku z tym 
trzeba było wyłączyć te zadania z częściowego dofinansowania i pokryć środkami budżetu 
gminy. Dodał, że wrzucają te zadania w projekty, ponieważ finansowanie może ulec zmianie 
tak, że będzie można te części inwestycji finansować. Następnie poinformował, że podobna 
sytuacja  była  przy  budowie  ścieżki  rowerowej  w  m.  Szymanowice  tutaj  powiat 
zadeklarował się zrekompensować środki. W przypadku ścieżki w m. Ruda Wieczyńska nie 
będzie sponsora dlatego trzeba będzie te koszty pokryć z budżetu gminy jest to około 17 tys. 
zł. 
Pani Teresa Majdecka poprosiła o udzielenie informacji odnośnie 4 kwietnia br. spotkanie 
z Wicemarszałkiem w sprawie przebudowy drogi Chocz- Białobłoty. 



Pan Wójt wyjaśnił, że spotkanie w sprawie budowy drogi Orlina-Chocz było zaplanowane 
z udziałem radnych, część radnych uczestniczyła.  Pan Marszałek na dzień dzisiejszy nie 
widzi możliwości finansowania przez samorząd województwa wielkopolskiego tej  drogi, 
ponieważ  nie  jest  to  droga  wojewódzka.  Negocjacje  trwają  ale  na  dzień  dzisiejszy 
w perspektywie finansowej UW ta inwestycja nie jest ujęta.

PUNKT 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała Nr XXXIX/237/2014 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. Głos zabrał 
pan Tadeusz Kostuj i oznajmił, że niepokoi go konstrukcja finansowania. Zauważa, że jest 
fatalna  praktyka,  że  obciąża  się  samorządy  powiatowe  i  gminy.  Widziałby  żeby  jako 
samorząd apelowali  do strony rządowej o wygospodarowanie środków. Uważa, że jeżeli 
wpływa  zadanie  to  za  tym  zadaniem  powinny  iść  środki.  Z  uwagi  na  brak  pytań 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad obecnych było 12 radnych.  Uchwała Nr XXXIX/237/2014 w sprawie udzielenia 
pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Pleszewskiego  na  realizację  programu  usuwania 
azbestu  i  wyrobów  zawierających  azbest  w  2014  r.  podjęta  została  12  głosami  za 
(jednogłośnie) i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała  w sprawie  zgłoszenia  sołectw Gminy Gizałki  do programu „Wielkopolska 
Odnowa Wsi 2013 -2020”.

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  12  radnych.  Uchwała w  sprawie  zgłoszenia 
sołectw Gminy Gizałki do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 -2020” podjęta 
została 12 głosami za (jednogłośnie) i stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT 7 -  Sprawozdanie z  działalności  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w 
Gizałkach za 2013 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w gminie 
Gizałki.

Poproszono Panią Kierownik GOPS o krótkie omówienie ww. informacji. Pani Kierownik 
na wstępie poinformowała na czym polega pomoc społeczna: m. innymi na przyznawaniu 
i  wypłacaniu  świadczeń,  zapewnieniu  schronienia,  posiłku  oraz  odzieży  osobom  tego 
pozbawionym.  Organizowaniu  i  świadczeniu  usług  opiekuńczych.  Przedstawiła  również 
zakres  wypłaconych  świadczeń  za  rok  2013.  Oznajmiła,  że  pomocą  społeczna  objętych 
zostało  16,33 % ogółu mieszkańców gminy.  Różnorodną pomocą finansową i  rzeczową 
objęto 234 rodziny, na ogólna liczbę osób w rodzinie 766. Zasiłki stałe zostały przyznane 48 
osobom (rodzinom) na kwotę 184 831,00 zł. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 271,22 zł. 
Zasiłek okresowy wypłacono 44 rodzinom na kwotę 56 649,99 zł, średnio 375,16 zł. W tym 
środki pochodzące z budżetu gminy wynosiły 6 tys. zł. Zasiłki celowe i celowe specjalne 
wypłacono 86 rodzinom na łączna kwotę 28.382,00 zł są to środki pochodzące wyłącznie z 
budżetu gminy.  W zakresie dożywiania w placówkach oświatowych dożywianiem objęte 
jest 251 dzieci i młodzieży. Na dożywianie przeznaczona była kwota 82.201,00 zł. Zasiłki 
rodzinne pobierają 562 rodziny. Fundusz alimentacyjny tutaj jest 26 wierzycieli na łączną 



kwotę  171.970 zł.  W ramach prowadzonych  postępowań od dłużników alimentacyjnych 
wyegzekwowano 68.828 zł z czego do budżetu państwa odprowadzane jest 60% środków 
pozostałe  40  % dzielone  jest  pomiędzy  gminą,  w  której  zamieszkuje  dłużnik  a  gminą 
zamieszkałą  przez  wierzyciela.  Pani  Kierownik  oznajmiła,  że  jest  również  realizowany 
resortowy program wspierania rodziny. Na złożony wniosek wpłynęło dofinansowanie w 
kwocie 18.902,63 zł, przy udziale gminy 3.301.75 zł, co pozwoliło na zatrudnienie asystenta 
rodziny, który wykonywał pracę u 14 rodzinach. W 2011 roku powołano Gminny Zespół 
Interdyscyplinarny do Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W roku 2013 Zespół odbył 
4 spotkania.  założył  jedną niebieską kartę.  W 2013 roku GOPS ponownie przystąpił  do 
realizacji programu unijnego, 820 osób z naszej gminy otrzymało produkty żywnościowe w 
ilości  34.599,22  kg  na  łączną  wartość  108.214  zł.  Średnio  osoba  objęta  programem 
otrzymała  42 kg produktów żywnościowych.  Następnie pani  Kierownik omówiła zakres 
współpracy  z  rożnymi  instytucjami.  Ponadto  poinformowała,  że  plan  finansowy GOPS 
w 2013 roku  wynosił 3.486.291,63 zł, wydatki 3.368,404,62 zł.

Przewodniczący Rady poprosił o pytania do przedstawionej informacji. Radni nie zgłosili 
pytań. 

PUNKT - 8 Informacja GOPS – ocena zasobów pomocy społecznej za 2013 rok dla 
gminy Gizałki.

Poproszono Panią Kierownik GOPS o krótkie omówienie ww. informacji. 

Pani Kierownik poinformowała, że ocenę zasobów pomocy społecznej GOPS wykonuje od 
3 lat (2011-2013). Jeżeli chodzi o ocenę zasobów to trzeba stwierdzić, że w naszej gminie 
jest brak mieszkań chronionych. Poinformowała również, że wysokie są koszty jakie ponosi 
gmina gdy jest potrzeba skierowania samotnego mieszkańca do DPS. Pozostałe potrzeby 
mieszkańców starają się w miarę możliwości zabezpieczać.

Przewodniczący Rady poprosił o pytania. Z uwagi na brak pytań  przeszedł do kolejnego 
punktu obrad. 

PUNKT – 12  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan Tadeusz  Kostuj  zgłosił  żeby na  drodze  w m.  Szymanowice  uzupełnić  wyrwę  jak 
również  zrobić  pas  pobocza  przy  parku  w  m.  Szymanowice.  Obecnie  odcinek  ten 
opalikował i zabezpieczył taśmą. Prosi o utwardzenie pobocza w miejscu gdzie parkowane 
są  samochody w niedzielę. 

Pan Henryk Madalski zgłosił aby posadzić chociaż małe klomby kwiatów na przystanku 
PKS w m. Obory i Ruda Wieczyńska. Prosi również o naprawienie drogi przebiegającej 
przez wieś Ruda Wieczyńska przy posesji p. Jezierskich.

Pan Wójt wyjaśnił, że Zakład Komunalny kończy naprawy dróg. Pani Prezes ZK dodała, że 
pozostała tylko naprawa dróg w m. Ruda Wieczyńska.  

Pan Piotr Kopczyński odniósł się do interpelacji jaką radny pan Krzysztof Andrzejewski 
składał dwukrotnie do radnych powiatowych. Pan Kopczyński oznajmił, że odpowiedź od 
ZDP na pierwszą interpelację przekazał radnemu i p. Zofii Lewicz - sołtys m. Wierzchy. 
Interpelację ponowił, po czym odczytał odpowiedź jaka została udzielona. W odpowiedzi 
Zarząd  Dróg  Powiatowych  informuje,  że  w  dniu  9  kwietnia  br.  projektant  i  inspektor 
nadzoru  dokonali  wizji  w  terenie.  W wyniku  czego  założono  dwie  koncepcje  naprawy 



zaniżenia  drogi.  Najpóźniej  do  końca  czerwca  sprawa  zostanie  załatwiona.  Dalej 
poinformował,  że interpolację radnego pana Kostuja w sprawie remontu mostu na rzece 
Prośnie  pomiędzy  gminą  Gizałki  i  gminą  Czermin  przekazał  na  sesji  Rady  Gminy 
w Czerminie. Po czym odczytał odpowiedź jaką została udzielona na piśmie przez Wójta 
Gminy  Czermin.  Pan  Wójt  informuje,  że  samorząd  gminy  Czermin  nie  planuje  prac 
remontowych  na  w/w moście.  Obecna  sytuacja  wg jego informacji  nie  pozwala  ustalić 
granic gmin w związku z czym sprawa w dalszej kolejności będzie wyjaśniana. Następnie 
radny  powiatowy  pan  Piotr  Kopczyński  poinformował,  że  jeżeli  chodzi  o  remonty  na 
drogach powiatowych to obecna aura nie sprzyja naprawom. Jeżeli pogoda pozwoli znikną 
ubytki na drogach powiatowych w gminie Gizałki. 

Pan Tadeusz Kostuj podziękował radnemu panu Piotrowi Kopczyńskiemu za udzieloną 
odpowiedź. Dodał, że Pan Wójt Gminy Czermin poczynił krok robiąc naprawę drogi na jego 
wniosek. Po czym dodał,  że droga wymaga już kolejnej naprawy przy wylocie (ubytki). 
Przypomniał o naprawie drogi powiatowej w kierunku na Szymanowice. 

Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o załatanie wyrwy znajdującej się na poboczu w m. 
Szymanowice, to naprawa może zostać wykonana tylko prowizorycznie, ponieważ w tym 
miejscu będzie  wykonywany rurociąg  kanalizacji  deszczowej,  który będzie  odprowadzał 
wodę z parku do rowu melioracyjnego. Wyjaśnił,  że jeżeli będzie coś zrobione, to tylko 
uzupełnienie pobocza nic ponadto. 

Sołtys Pan Ostrowski Zbigniew oznajmił, że on i pan Henryk Glapa sołtys Czołnochowa 
otrzymali informację telefoniczną z Poznania, że WZMiUW ma uszczelniać wały przy rzece 
Prośnie  i  oni  mają  udostępnić  nazwiska  właścicieli  działek  znajdujących się  przy wale. 
Wobec  tego  czy  oni  mogą  to  wykonać.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  WZMiUW  planuje 
modernizację wału przeciwpowodziowego przy rzece Prośnie.  Dalej  wyjaśnił,  że sprawa 
wskazania właścicieli działek to zadanie wykonawcy i inwestora nie sołtysa.

Sołtys Pan Ostrowski Zbigniew zwrócił się z zapytaniem czy  do Bożego Ciała można by 
z FS naprawić pobocze o którym mówił radny. 

Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o to pobocze, to tylko zostanie wykonane wyrównanie, 
a środki FS miały być przeznaczone głównie na modernizację placu przy kościele.

Radny  Pan  Tadeusz  Kostuj zaproponował  żeby  również  poszerzyć  pobocze  w  m. 
Szymanowice. Dał  propozycję aby na to zadanie był sponsoring wspólnymi siłami. 

Sołtys  Pan Kazimierz Czajczyński poprosił  o  przycięcie  żywopłotu w m.  Świerczyna, 
ponieważ jest za wysoki i zasłania zakręt. Brak widoczności stwarza niebezpieczeństwo dla 
przejeżdżających i pieszych.

Przewodniczący Rady oznajmił, że ogłasza 10 minutową przerwę po czym zaprasza tylko 
radnych na obrady. 

Pan Radca oznajmił, że rozpatrywana będzie skarga na działalność GOPS. Złożona przez 
osobę  która  otrzymała  decyzję  odmowną  na  określone  świadczenie.  Kompetentnym 
organem  do  rozpatrzenie  tej  skargi  jest  rada.  W sprawach  pomocy  społecznej  ustawa 
stanowi,  że  określone  dane  osobowe  w  szczególności  imię  i  nazwisko  wysokość 
świadczenia,  rodzaj  świadczenia  podlegają  ochronie  w  związku  z  tym  rozpatrywanie 
z  udziałem jakichkolwiek innych osób oprócz zainteresowanych byłoby złamaniem tego 
zakazu. 


