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Protokół nr XXXV/2013 

    z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się     
w dniu 28 listopada 2013 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki. 
 

 

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 13.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. Następnie stwierdził 

quorum Sesji (14 radnych). 

 

 
 
Radni nieobecni: 

Pani Grażyna Walczak  

 

PORZĄDEK OBRAD XXXV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 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 przyjęcia  Gminnego  Programu  Profilaktyki i  Rozwiązywania 
   Problemów Alkoholowych na rok 2014; 
 
   2) w  sprawie   zatwierdzenia   taryf   dla   zbiorowego   zaopatrzenia   w   wodę 
      i  zbiorowego odprowadzania ścieków; 
 
  3) w sprawie stawek podatku od nieruchomości; 
 
  4) w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości; 
 
  5) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na
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   2014 r.; 
  
  6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
  na obszarze gminy Gizałki;       
 
  7) w sprawie podziału obszaru gminy Gizałki na sołectwa; 
 

8) w sprawie   przeznaczenia   części   pożyczki  umorzonej  przez  Wojewódzki 
Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Poznaniu   
zaciągniętej   na  realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z przykanalikami  w  miejscowości  Gizałki,  Ruda Wieczyńska,  
Obory  gm.  Gizałki”; 
 
9) w sprawie  zmiany  Uchwały  nr XXVII/150/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.  w 
sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  
„Budowa  ścieżki  rowerowej  Niniew – Gizałki – Leszczyca – Szymanowice – 
Czołnochów – etap III”  w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007 – 2013;  
 
 10) w  sprawie  zmian  planu budżetu na rok 2013; 
 
11) w sprawie  zmian  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy  Gizałki   
na  lata 2013 – 2021. 

 
7. Informacja  o  stanie  realizacji  zadań  oświatowych  Gminy  Gizałki w  roku  
 szkolnym  2012/2013. 
 

   8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

  9. Interpelacje i zapytania radnych. 

 10. Wolne głosy i wnioski. 

 11. Zamknięcie obrad.  

 

 Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. Radni jednogłośnie przyjęli 
 przedstawiony 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. 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. Z uwagi na to, że nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady 
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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. Nikt z radnych nie zabrał głosu, 

 Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad. 

 

 

 PUNKT 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 
  

 1) Uchwała Nr XXXV/203/2013 w sprawie przyjęcia  Gminnego  Programu  
 Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014. 
 

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 było14 radnych. Uchwała Nr XXXV/203/2013                   
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych na rok 2014. podjęta została jednogłośnie, tj. 14 głosami za  i stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
 

 

  2) Uchwała  Nr  XXXV/204/2013  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego          
  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków. 
 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Głos zabrał 

Pan Henryk Madalski oznajmił, że z podwyżką cztery grosze za ścieki zapewne każdy by się 
zgodził, ale podwyżka o 10 groszy w chwili gdy jest już kilka dodatkowych wsi  

podłączonych do kanalizy jest nie do przyjęcia. Zawsze mówiono, że im więcej posesji 

będzie podłączonych do kanalizy, to opłaty za ścieki będą mniejsze. Uważa, że należy zrobić 
wszystko aby podłączyć jak największą liczbę posesji i stawki nie podnosić, tym bardziej że 

nikt dokładnie nie wyliczył, że to musi być 10 groszy, ponieważ nie wiadomo ile posesji się 
w kolejnym roku podłączy i czy wówczas powstanie nadwyżka czy niedobór środków. 

Oznajmił, że podwyżka o 5 groszy byłaby wystarczająca. Pan Wójt wyjaśnił, że uchwała 

była omawiana na Komisjach łączonych i stawka zaproponowana przez Zakład Komunalny 

wynika z przygotowanej kalkulacji, która została wykonana w oparciu o obecny stan 

infrastruktury kanalizacyjnej. Chodzi tutaj zwłaszcza o nową sieć, do której na dzień 
dzisiejszy przyłączyło się około 40 % gospodarstw. W przedłożonej kalkulacji założono, że 

przyłączy się 60 %. Jeżeli ta wartość będzie niższa, to kalkulacja zostanie obarczona błędem 

i prawdopodobnie będzie trzeba do tej kwoty dołożyć. Natomiast jeśli okaże się, że  

przyłączeń będzie więcej, to niewielkie rezerwy mogą powstać. Dotychczas wydano 97 

zgód na podłączenie się do sieci, z tego 52 posesje się podłączyły, czyli ¼ tego co 

planowaliśmy. Dodał, że w najbliższym czasie, musieliby podłączyć się pozostali, ale tej 

pewności nie ma. Wyjaśnił, że nowo wybudowana kanalizacja posiada 13 przepompowni, 

które są bardzo kosztowne w utrzymaniu. Trzeba płacić za prąd, bieżący serwis, monitoring 

wizyjny na wszystkich przepompowniach i oczyszczalni, czego wcześniej nie było. Przy 

podłączeniu dużej liczby nieruchomości te jednostkowe koszty unieszkodliwienia ścieków 

stają się niższe. Kwota zaproponowana przez Zakład Komunalny była wielokrotnie 
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analizowana. Jest to kwota znacznie poniżej wskaźnika inflacji. Oznajmił, że realną kwotę 
będzie można wyliczyć w 2014 roku w oparciu o konkretną liczbę przyłączonych 

nieruchomości. Głos zabrał pan Tadeusz Kostuj i oznajmił, że obserwując sytuację 
stwierdza, że mogliby debatować nad kwotą bardzo niską, tylko że zupełnie jest inna 

sytuacja Rady. Rada nie ustala ceny chleba piekarzowi czy Zakładowi Komunalnemu. Rada 

może ustalić dopłatę z budżetu. Rozważając stawki na Komisji łączonej takiego założenia ze 

strony rady nie było. Stroną jest Zakład Komunalny i tu przedstawicielem jest obecna na sali 

pani księgowa, która wczoraj na Komisji była. Jeżeli rada ma jakiś udział, można 

powiedzieć jest ekonomistą tego Zakładu, to wczoraj takie wnioski mogły zapaść. Natomiast 

rada nie jest tu organem nadzorczym i stanowiącym. Na wczorajszych Komisjach łączonych 

woli dopłaty ze strony Rady nie było. Dodał, że jeżeli pani księgowa zabierze głos, to będzie 

to dopełnienie tej dyskusji. Przewodniczący Rady oznajmił, że w dniu wczorajszym na 

Komisjach łączonych była obecna pani księgowa i można było na ten temat dyskutować, nie 

było woli zadawania pytań ze strony rady. Nie widzi obecnie potrzeby zabierania głosu  

przez panią księgową. Poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było14 radnych. Uchwała Nr XXXV/204/2013 w sprawie zatwierdzenia 
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 
podjęta została 9 głosami za przy 5 przeciwnych i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

 

3) Uchwała Nr XXXV/205/2013 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Głos zabrał 

Pan Krzysztof Andrzejewski i oznajmił, że rozumie, że każdy wzrost podatku, to są większe 

inwestycje dla gminy, ale jak pan Wójt informował na Komisji, z podwyżki podatków 

będzie dla gminy około 20 tys. zł więcej. I tutaj nie rozumie, ponieważ na podatkach 

chcemy zyskać 20 tys. zł, a ostatnio jak przeczytał w gazecie ponieśliśmy 40 tys. zł kary, 

ponieważ ktoś z gminy nie dopatrzył żeby wysłać pisemko końcowe. Więc tu ściągamy od 

mieszkańców, a tu wydajemy na prawo i lewo. Pan Wójt oznajmił, że zgodzi się z panem 

Andrzejewskim z tym, że jakaś niewielka korekta podatku jest związana ze wskaźnikiem 

inflacji. W poprzednim roku również tak było, uważa że jest to dobra praktyka, ponieważ 
nie dokonujemy jakiś istotnych korekt jeżeli chodzi o podatek Uważa, że podwyżka o 

wskaźnik inflacji, to tak naprawdę jest waloryzacja, urealnienie kwot. Przypomniał, że  

sprawa związana z oświetleniem ulicznym ma swój początek w poprzedniej kadencji. 

Trudno jest mu się odnieś do tego, co było realizowane wcześniej. Oznajmił, że przychodząc 

do tego urzędu nie był w stanie przejrzeć każdego pisma, które z tego urzędu wyszło lub 

wyjść powinno. Pracownik referatu inwestycji popełnił błąd. Po czym pan Wójt zwrócił się 
do radnego Andrzejewskiego, że jeśli uważa, że jest to bardzo znaczące wykroczenie, to 

można wyciągnąć konsekwencje służbowe. I wydaje mu się, że tak powinno być. Jeśli radni 

uznają, że powinien zastosować jakieś rozwiązania prawne, na pewno to uczyni.  

Przewodniczący Rady dodał, że zapewne pan radny dobrze wie, w którym roku to 

oświetlenie zostało wykonane i zarówno obecny jak i poprzedni Wójt nie wychwycili tego, 

że nie zostało zgłoszone. Sprawa wyszła na jaw przy kontroli z Urzędu Wojewódzkiego.           

Z kolei Pan Eugeniusz Walkowiak oznajmił, że nie można tolerować takich zaniedbań jakie 

tu popełnił pracownik inwestycji. Uważa, że w stosunku do tego pracownika winno się 
wyciągnąć konsekwencje służbowe. Jest to strata 40 tys. zł na szkodę Gminy i uważa, że 

tego popuścić nie można i jest za tym, aby sprawę doprowadzić do końca. Następnie głos 

zabrała pani Beata Strzelewicz i oznajmiła, że odnośnie podatku od działalności 

gospodarczej powtórzy słowa, które w ub. roku mówił pan Walkowiak, że obciążamy osoby, 
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które dają pracę np. RSP Nowa Wieś zatrudnia dużo osób, nie robimy ukłonu do 

przedsiębiorców, a uważa, że należy im się chociaż wspomnienie. Mamy podwyżkę 36 

groszy na metrze kwadratowym. Oznajmiła wprowadźmy chociaż raz dla przedsiębiorstw 

połowę zaproponowanej stawki podatku niech oni odczują, że też coś znaczą w tej firmie, a 

nie tylko kłody pod nogi.  Pan Przewodniczący oznajmił, że cieszy go postępowanie pani 

radnej w tej radzie, w poprzedniej kadencji gdy ustalali stawki takiego głosowania                     

i zachowania ze strony radnej nie było. A poprzedni Wójt nie proponował podwyżek o 

stopień inflacji, ale o minimum 5 % .Wtedy się nie troszczyła o przedsiębiorców, o metraże 

miała to po prostu gdzieś. Pani Beata Strzelewicz zwróciła uwagę, aby Przewodniczący nie 

przesadzał i zważał na słowa, po czym dodała, że gdzieś to pan Przewodniczący ma część 
radnych. Pan Przewodniczący odpowiedział, że to pani Strzelewicz jest zdanie. Pan 

Eugeniusz Walkowiak oznajmił, że w poprzedniej kadencji był w jednej opcji z Wójtem, ale 

blokował podwyżki wszelkiego typu. I to, co mówi teraz pan Przewodniczący nie pokrywa 

się z prawdą. Pan Przewodniczący odpowiedział, że wynik ówczesnego głosowania 5 do10 

nie pokrywa się z tym co pan Walkowiak teraz wypowiada. Głos zabrał pan Zbigniew 

Bachorski i poprosił o ukłon w stronę przedsiębiorców o obniżenie stawki o 19 groszy. Pan 

Przewodniczący oznajmił, że waloryzacja jest o stopień inflacji, po to żeby nie potrzeba 

kiedyś robić dużego skoku. Dodał, że Gminy ościenne i tak mają wyższe stawki. Pan 

Eugeniusz Walkowiak poprosił, aby nie opierać się o stawki podatku gmin ościennych,              

a patrzeć na własne podwórze. Po czym stwierdził: czym jest waloryzacja, to jest tylko                

i wyłącznie podwyżka, tylko pod inną nazwą. Z kolei pan Henryk Madalski oznajmił, że na 

Komisji proponował, aby stawki podatku chociaż w tym jednym punkcie obniżyć, ale 

pozostało to bez echa, a jeśli ktoś płaci duży podatek, to każde kolejne 100 zł podwyżki jest 

trudne do zgryzienia. Z kolei pani Beata Strzelewicz oznajmiła, że powróci do stawek 

podatków z przedniej kadencji. Przez 4 lata podatki nie były podnoszone, gmina dopłacała 

do wody i jakoś funkcjonowała. Pan Zbigniew Bachorski zaproponował obniżyć stawkę  
do15 zł za m² Pan Przewodniczący odpowiedział, że na Komisjach łączonych stawki 

omawiali i przyjęli propozycje zawarte w projekcie. Podczas głosowania na sali obrad 

obecnych było 14 radnych. Nr XXXV/205/2013 w sprawie stawek podatku od 
nieruchomości  podjęta została 9 głosami za przy 5 przeciwnych  i stanowi załącznik nr 8 
do protokołu. 
 

 

4) Uchwała Nr XXXV/206/2013 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 

nie zabrał głosu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr 
XXXV/206/2013 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości. podjęta została 

jednogłośnie, tj. 14 głosami za  i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 
 

 

5) XXXV/207/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 
rolnego na 2014 r. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Pani Beata  

Strzelewicz oznajmiła, że z jej wyliczeń wynika, że w ub. roku obniżyli kwotę o 26 zł.               

W tym roku o 19 zł i pozostała ona na tym samym poziomie. Uważa, że zasadnym byłoby 

obniżyć jeszcze o 5 zł, aby kwota była w miarę relatywna do ub. roku. Pan Przewodniczący 

oznajmił, że radna przedstawiła ceny GUS-u. Z kolei pan Henryk Madalski oznajmił, że aby 

powiedzieć, że pozostawiają podatek na tym samym poziomie co w ub. roku to musiałyby 
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ceny zboża nie stanieć, a pozostać na tym samym poziomie co rok wcześniej, a ceny zboża 

zmalały. Uważa, że aby ceny uznać za realne należałoby obniżyć stawkę do kwoty 45 zł i 

wówczas można by powiedzieć, że podatek jest na tym samym poziomie. Pan 

Przewodniczący oznajmił, że jest to racjonalne co radny przedstawił, ale obawia się, że jak  

w 2014 roku zboże zdrożeje, to czy radny będzie wnioskował, aby podatek wzrósł. Dodał,         

a my będziemy konsekwentni i będziemy optować za tym, aby tę cenę pozostawić. Pan 

Madalski odpowiedział: żeby na przyszły rok decydować, to trzeba być wybranym radnym, 

bo nowa rada będzie ustalać podatki. Pan Przewodniczący odpowiedział, że nie do końca 

wiadomo kto będzie ustalał. Wybory prawdopodobnie odbędą się 2 grudnia 2014 r. Po czym 

pan Przewodniczący zwrócił się z zapytaniem do pani Beaty Strzelewicz i pana Henryka 

Madalskiego, czy chcieli złożyć wniosek formalny o obniżenie stawki. Pani Beata 

Strzelewicz stwierdziła, że chciała to podać jako wniosek formalny, ale zna efekt 

głosowania, więc darujmy sobie czas. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było14 

radnych Uchwała Nr XXXV/207/2013 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów 
wymiaru podatku rolnego na 2014 r. podjęta została 9 głosami za przy 5 przeciwnych i 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 
 

6) Uchwała Nr XXXV/208/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na obszarze gminy Gizałki. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 

nie zabrał głosu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było14 radnych. Uchwała Nr 
XXXV/208/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na  obszarze gminy Gizałki podjęta została 10 głosami za przy 4 

przeciwnych  i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
 

 

7) Uchwała Nr XXXV/209/2013 w sprawie podziału obszaru gminy Gizałki na 
sołectwa. 
 
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 było14 radnych. Uchwała Nr XXXV/209/2013 w 
sprawie podziału obszaru gminy Gizałki na sołectwa podjęta została jednogłośnie, tj. 14 

głosami za  i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 
 
 
8) Uchwała Nr XXXV/210/2013 w sprawie przeznaczenia części  pożyczki  umorzonej  
przez  Wojewódzki Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej  w  Poznaniu  
zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przykanalikami w miejscowości Gizałki,  Ruda Wieczyńska,  Obory  gm.  
Gizałki”. 
 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Głos zabrał 

Pan Krzysztof Andrzejewski i oznajmił, że państwo żeście tak rozpatrywali sprawę kanalizy 

Ruda Wieczyńska - Gizałki jak pan Macierewicz katastrofę Smoleńską. A tu pożyczka 

umorzona  i teraz cisza. Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, aby radny nie pozwalał sobie 

na żarty z katastrofy Smoleńskiej. Pan Wójt wyjaśnił, że była pobrana pożyczka z WFOŚ, 

która została spłacona terminowo, przed spłatą ostatniej rata wystąpili do WFOŚ o 
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umorzenie. Rata została umorzona, pieniądze zostaną przekazane na rozbudowę Zakładu 

Komunalnego w Jarocinie. Co do innych problemów jakie były, to do końca jeszcze 

rozwiązane nie są, ale ma nadzieję, że do końca tego roku będziemy mieli kanalizację 
legalną od początku do końca. Obecnie dokumentacja została przedłożona do Nadzoru 

Budowlanego i jest weryfikowana. Pan Przewodniczący oznajmił, że musi radnego 

zapewnić, że jeżeli sprawa kanalizy będzie doprowadzona do końca, to poprosi pana Wójta i 

wszystkie sprawy im wyjaśni. Pan Tadeusz Kostuj zwrócił się z zapytaniem: gdyby pan 

Wójt nie wystąpił o to umorzenie, to byłaby sytuacja jak z 40 tys. zł. Pan Wójt wyjaśnił, że 

warunkiem umorzenia jest terminowa spłata rat i przed końcem tych spłat należy wystąpić 
do Zarządu o umorzenie. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było14 radnych. Uchwała Nr XXXV/210/2013 
w sprawie przeznaczenia części pożyczki umorzonej przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zaciągniętej na realizację 
przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w 
miejscowości Gizałki, Ruda Wieczyńska, Obory gm. Gizałki” podjęta została 

jednogłośnie, tj. 14 głosami za i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
 
 
9) Uchwała Nr XXXV/211/2013 w sprawie  zmiany Uchwały nr XXVII/150/2012 z dnia 
28 grudnia 2012 r. w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
zadania „Budowa ścieżki  rowerowej  Niniew – Gizałki – Leszczyca – Szymanowice – 
Czołnochów – etap III”  w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 
2007 – 2013. 
 
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 było14 radnych. podjęta została jednogłośnie, tj. 14 

głosami za i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

 

10)Uchwała Nr XXXV/212 /2013 w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013. 
 
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 było14 radnych. Uchwała Nr XXXV/212/2013                  
w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013 podjęta została jednogłośnie, tj. 14 

głosami za i stanowi załącznik nr 15 do protokołu 
 

 

11)Uchwała Nr XXXV/213/2013 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Gizałki na rok 2013-2021. 
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 było14 radnych. Uchwała Uchwała Nr XXXV/213 
/2013 w  sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2013-

2021podjęta została jednogłośnie, tj. 14 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do protokołu 
 
 
Punkt 7 -Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Gizałki w roku  
szkolonym  2012/2013. 
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Głos zabrał pan Tadeusz Kostuj i oznajmił, że chce tutaj podziękować zarówno  Dyrektorom 

jak i nauczycielom za ogromny wkład pracy jaki na co dzień możemy obserwować.  
 

 

PUNKT  8 -ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH  
 
Pan Wójt oznajmił, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły do niego następujące 

interpelacje. Pierwsza od Pana Zbigniewa Bachorskiego w sprawie rozbudowy kanalizacji 

deszczowej na ulicy Wrzesińskiej, ponieważ w czasie deszczu spływająca woda z drogi 

wojewódzkiej przedostaje się na ulicę Krętą i niszczy nawierzchnię tej drogi.  

Pan Wójt wyjaśnił, że w ostatnich dniach ta ulica została poprawiona jakościowo. Została 

nawieziona kruszywem kamiennym. Odpowiednie pismo zostało skierowane do WZDW          

w celu zaplanowania i zrealizowania tej inwestycji. 

Kolejna interpelacja dotyczyła wykonania zjazdu z drogi wojewódzkiej na drogę gminną        
w m. Tomice. Będzie to możliwe w kolejnym roku, obecnie nie ma już na to środków.   

Następna interpelacja dotyczyła wykonania dywanika na ul. Leśnej, jest to droga 

powiatowa. Odpowiednie pismo zostało wysłane do Zarządu Dróg Powiatowych.  

Interpelacja Pana Henryka Madalskiego dotyczyła prośby, żeby wystąpić do ZDW celem 

wykonania przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z gminną                   
w kierunku na Wronów. Pismo zostało skierowane do ZDW, jeśli wpłynie odpowiedź to 

zostanie ona przedstawiona.  

Niezależnie od tego na ostatniej Sesji padły również zapytania m. innymi Pan Kazimierz 
Woźniak wnioskował o to, żeby naprawić nawierzchnie drogi z Białobłot w kierunku na 

Orlinę. Ta nawierzchnia została naprawiona jak i większość dróg. Ma nadzieję, że stopień 
wykonania jest zadowalający.   

Sołtys Pan Henryk Glapa wnioskował o naprawienie drogi gminnej. Naprawa została 

wykonana również w ub. tygodniu  

Sołtys Pan Zbigniew Ostrowski pytał co z placem manewrowym przy strażnicy w m. 

Szymanowice. Plac został utwardzony.  

Sołtys Pan Marian Kaźmierski prosił o załatanie dziur na drodze prowadzącej od drogi 

wojewódzkiej do sali wiejskiej. Wyrwy zostały zalane masą bitumiczną. 
 
 
PUNKT  9 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 
 
Pani Katarzyna Lochdańska poprosiła o wysłanie kolejnego pisma do ZDW z prośbą, aby 

usunięto chore drzewa przy drodze wojewódzkiej, ponieważ stanowią zagrożenie. 

Pan Tadeusz Kostuj w imieniu mieszkańców zgłosił sprawę parkingu, na który przeznaczą 
środki z Funduszu Sołeckiego, ale jeżeli będzie to możliwe, prosi również wykorzystać na 

ten cel każdy materiał. Ze względu na tworzące się po deszczu błoto prosi o możliwie 

najszybszy termin wykonania. Podziękował za postawione znaki drogowe. 

Pan Henryk Madalski zgłosił, że na drodze od Rudy Wieczyńskiej do Wronowa                       

w miesiącu listopadzie miało być zakończone odkrzaczanie i nie zostało to wykonane.  

Pan Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie skieruje tam pracowników, którzy te prace 

dokończą. 
 

 

PUNKT 10 –WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 
 
Pani Katarzyna Lochdańska złożyła panu Wójtowi podziękowania za oddany do użytku 
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plac zabaw w m. Wronów. Skierowała podziękowania również dla druhów strażaków, którzy 

także przyczynili się do powstania tego placu. 

Pan Krzysztof Andrzejewski zgłosił, aby drogę do p. Walczaka w ramach remontu 

utwardzić dalej, ponieważ w dniach kiedy pada droga jest nieprzejezdna.  
Pan Wójt odpowiedział, że na tę drogę wyłożyli więcej środków niż zaplanowano                   

w ramach Funduszu Sołeckiego. Grubość położonej warstwy żwiru sprawdzali pracownicy. 

Dodał, że pojedzie i sprawdzi, czy warstwa ma 15 cm i jeżeli tyle nie będzie, to wykonawca 

będzie musiał uzupełnić. 
Pani Beata Strzelewicz zwróciła się z zapytaniem: czy zostały wytypowane osoby, które 

będą odśnieżały teren gminy.  

Pan Wójt poinformował, że do tych prac osoby same się zgłosiły i są podjęte konkretne 

uzgodnienia. Natomiast mają jeszcze 2 czy 3 obszary gdzie negocjują ceny, myśli że na 

początku przyszłego tygodnia powinni temat sfinalizować.  
Przewodniczący Rady dodał, że zapewne wzorem lat ubiegłych sołtysi będą 
poinformowani kto będzie odśnieżał na ich terenie. 

Pan Zbigniew Bachorski zwrócił się z zapytaniem: czy wykonanie drogi w m. Tomice - 

Młynik będzie zareklamowane, chodzi o wyrównanie nawierzchni. 

Pan Wójt wyjaśnił, że wystosowali pismo do wykonawcy, aby w ramach gwarancji dokonał 

poprawek. 

Pani Teresa Majdecka zgłosiła, że w wyniku wichury złamało się drzewo i uszkodziło 

most przy drodze wojewódzkiej za Nową Wsią. Prosi o naprawę.  
Pan Wójt odpowiedział, że szkodę zgłoszą do ZDW. 

Pani Teresa Majdecka odniosła się do wcześniejszej wypowiedzi pani Beaty Strzewlewicz              

w sprawie podatku od działalności i oznajmiła: „dobrze, że radna się martwi o RSP w Nowej 

Wsi, ale gdy ona otrzymała materiały sesyjne przeliczyła stawki podatku i poinformowała 

Prezesa jak sytuacja będzie wyglądać”(800 zł podatku na rok więcej). 

Sołtys Pan Henryk Glapa złożył podziękowania za naprawę drogi gminnej przebiegającej 

koło posesji p. M. Glapy. Prosi o naprawę wjazdu przy posesji p. Kubiaka.  

Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli na końcu roku pozostaną środki, to postara się chociaż trochę 
obecny stan poprawić. 
Pan Wójt zaprosił do wejścia na nową stronę internetową Urzędu, poinformował, że została 

zmodernizowana i jest bardziej przezroczysta. Podziękował Pani Sekretarz i pracownikom 

za włożoną pracę.  
Następnie przedstawił ostatnio wykonane inwestycje, poinformował, że prace zaplanowane 

w ramach Funduszu Sołeckiego zostały zakończone. Dodał, że jeśli ktoś ma uwagi, to prosi 

zgłaszać. Ponadto poinformował, że oddano do użytkowania drogi w Kolonii Ostrowskiej            

i Dziewiniu. Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową w m. Szymanowice to I odcinek został 

wykonany, wiosną będzie połączony z odcinkiem od strony Leszczycy. Jeśli chodzi                     

o rozbudowę Świetlicy w m. Gizałki, to I etap prac zakończono obecnie jest stan surowy 

zamknięty. W trakcie zimy firma będzie wykonywała wszystkie prace instalatorskie                   

i wykończeniowe. Do końca czerwca obiekt powinien zostać oddany do użytkowania. Jeśli 
chodzi o odbudowę przepustu w m. Ruda Wieczyńska, to prace zostały zakończone i 

odebrane. Plac zabaw w m. Wronów został wykonany i oddany do użytku. Dodał, że 

pomogli tutaj strażacy, którzy ustawili ogrodzenie, za co należą im się serdeczne 

podziękowania. Remont łazienek w sali w m. Ruda Wieczyńska został zakończony.  

Po czym oznajmił, że odpowie pani Strzelewicz, która mówiła, że w poprzedniej kadencji 

rady nie podnoszono stawek podatku. W związku z tym odsyła do protokołu z Sesji z 2007 

roku gdzie podniesienie stawek podatku o 5%, to propozycja wójta, propozycja rady to 3-

4%, ostatecznie podniesiono o 3-4 %. 
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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 XXXV Sesji 

Rady Gminy Gizałki VI kadencji.   
 

 

Protokołowała          Przewodniczący Rady 
 

Teresa Andrzejak                                                                         Roman Rojewski 
 

  


