
    Protokół nr XXXIV/2013
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 
       w dniu 28 października 2013 r.
     w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 13 radnych tj. 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  14.00  witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie  stwierdził 
quorum Sesji (13 radnych).

Radni nieobecni:  
- Pan Roman Matelski
- Pan Mieczysław Sawicki

Przewodniczący Rady oznajmił, że w dniu 13 października 2013 drużyna Uczniowskiego 
Klubu  Sportowego  "Chrobry"  Gizałki  w  składzie  Majka  Majdecka  i  Ewa  Mazurek, 
wystartowała  w  Mistrzostwach  Wielkopolski,  będących  jednocześnie  eliminacją  do 
półfinału krajowego Turnieju o Puchar Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W pojedynku 
finałowym,  uzyskały  tytuł  Drużynowych  Mistrzyń  Województwa  Wielkopolskiego 
Uczniowskich Klubów Sportowych.
Podkreślił, że jest to niewątpliwie wielki sukces dla szkoły, dla opiekuna, ale i dla władz 
samorządowych.  Dlatego  wraz  z  Panem  Wójtem  chcieliby  podziękować  za  osiągnięty 
sukces i wręczyć nagrody. W  miejscu tym  nastąpiło wręczenie nagród książkowych dla 
dziewczyn z  „Chrobrego” i  ich  opiekuna pana  Andrzeja  Poźniaka.  O głos  poprosił  pan 
Poźniak i  oznajmił, że takie wydarzenie z jego udziałem ma miejsce pierwszy raz. Dodał, 
że  zdobyte  przez  dziewczyny  Mistrzostwo  Wielkopolski  to  nie  jest  największy  sukces 
„Chrobrego”.  Zawodniczki  startowały  również  w  Mistrzostwach  Polski  zajmując  7-9 
miejsce. Brały również udział dwukrotnie w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży. Tak, że 
to wyróżnienie traktuje jako wyróżnienie dla wszystkich poprzedników i poprzedniczek w 
„UKS -ie Chrobry”, który działa na terenie Gminy Gizałki  16 lat.  Oznajmił, że środki jakie  
gmina przekazuje w formie dotacji  nie  są marnotrawione.  Następnie dodał,  że pokonują 
rocznie  około 5-7 tys. km jeżdżąc na zawody sportowe, przeprowadzane jest ok. 400 godzin 
zajęć i  treningów. Na kanwie  tych zawodów rozwijają  się  inne dyscypliny sportowe,  w 
miejscu  tym  wymienił  osiągnięcia  uczniów  w  innych  dyscyplinach.  Podziękował  za 
zaproszenie i wsparcie finansowe. 

Pan  Wójt  oznajmił,  że  od  trzech  lat  Pan  Andrzej  Poźniak  jest  koordynatorem  sportu 
szkolnego na terenie gminy i dzięki jego pracy są konkretne efekty w sporcie szkolnym. 
Przy okazji  sesji, na której będzie mówione o oświacie warto by pokazać kalendarz imprez 
szkolnych jakie są organizowane na terenie gminy.

Przewodniczący Rady oznajmił, że w dniu dzisiejszym imieniny obchodzi radny Tadeusz 
Kostuj w miejscu tym złożył mu życzenia wszystkiego najlepszego w imieniu własnym i 
Rady.
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PORZĄDEK OBRAD XXXIV 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. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 

2013 r.;

        1 ) informacja  o przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy Gizałki za I półrocze 2013 
roku,

       2) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Gizałki   
na dzień 30.06.2013 r,

       3) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum  Kultury
w Gizałkach za I półrocze 2013 r.

7. Podjęcie uchwał:  

1) w sprawie  przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami
pozarządowymi   oraz  podmiotami   prowadzącymi   działalność  pożytku     
publicznego na rok 2014,

2)  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Pleszewskiego  na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie (tłuczniem) drogi  
powiatowej nr 4313P w m. Orlina Duża”,

3) w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013,

4) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na 
rok  2013-2021.

8 . Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.

9.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

10. Interpelacje i zapytania radnych.

11.  Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady poprosił o pytania co do porządku obrad.

Głos zabrał Pan Wójt i oznajmił, że zgłasza wniosek o wprowadzenie do porządku obrad 
dwóch uchwał, które bezpośrednio wiążą się z wymogami RIO dotyczącymi ostatecznego 
ustalenia wartości zadania po procedurach przetargowych.

Pierwsza uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/151/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. 
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 – 
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etap III” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Druga Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/153/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w 
sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  „Rozbudowa 
świetlicy wiejskiej  wraz z przebudową części dachu z nadbudową i dociepleniem sali w 
miejscowości Gizałki” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 
2013. Są to uchwały  porządkujące wartość zadania jaka jest ujmowana w budżecie gminy.

Przewodniczący  Rady poprosił  o  głosowanie  nad  wprowadzeniem uchwał  do  porządku 
obrad. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane zmiany do porządku.

PUNKT - 3 - PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają uwagi do protokołu.
Radni nie wnieśli uwag.

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 zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają pytania do przedstawionej 
informacji.  Informacja  stanowi  załącznik  nr  5  do  protokołu.  Głos  zabrała  Pani 
Katarzyna  Lochdańska i  poprosiła  o  udzielenie  informacji  nt.  spotkania  z 
przedstawicielem Zarządu Banku Spółdzielczego w Pleszewie w sprawie opłat  za usługi 
bankowe  związane  z  wpłatami  mieszkańców  gminy  za  zagospodarowanie  odpadów  i 
podatki lokalne. Dodała, że temat był omawiany na posiedzeniu Komisji łączonych, jednak 
prosi  o  zapoznanie  z  nim  szerzej  innych  osób.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  z  końcem m-ca 
sierpnia br. Zarząd Banku Spółdzielczego w Pleszewie podjął decyzję w sprawie zmiany 
opłat  za usługi  bankowe,  które mają związek z  funkcjonowaniem samorządu gminnego. 
Zarząd  banku  zdecydował,  że  z  dniem  1  października  br.  z  tytułu  wpłat  za  odpady 
mieszkańcy będą uiszczać opłatę w kwocie 1,50 zł od każdej wpłaty natomiast od 1 stycznia 
2014 r. będzie pobierana również opłata 1,50 zł od wpłat za podatki. W tej sprawie odbyło 
się  jedno  spotkanie  z  przedstawicielami  Zarządu  BS,  na  którym  nie  udało  się  sprawy 
pozytywnie załatwić,  natomiast kolejne umówione spotkanie nie doszło do skutku. Dodał, 
że są na sali przedstawiciele zarządu banku i mogą na ten temat się wypowiedzieć, jeśli jest 
taka ich wola. Jak podkreślił nie może w chwili obecnej zaproponować mieszkańcom innej 
alternatywy, ponieważ umowa z bankiem jaką podpisała Gmina wygasa  z  dniem 30 IV 
2014 r.  Oznajmił,  że przy kolejnym przetargu na usługi bankowe gmina będzie musiała 
wziąć pod uwagę również  opłaty.  Dodał,  że bardzo długo rozważali wysokość opłat za 
odbiór  odpadów,  aby  mieszkańcy  płacili  jak  najmniej.  Gdyby  opłaty  wprowadzono  na 
przełomie okresu, na który gmina ma podpisaną umowę z bankiem na obsługę można by 
pewne ruchy wykonać, ale obecnie nie bardzo można prawnie cokolwiek zrobić. Jedynie co 
można mieszkańcom doradzić to kumulować wpłaty,  ponieważ opłata dotyczy pojedynczej 
wpłaty.  Można  też  posługiwać  się  kontem internetowym wówczas  opłaty  są  niższe  lub 
zerowe.  Podkreślił,  że  zmiana  nastąpiła  w  trakcie  realizacji  umowy,  a  wprowadzone 
regulacje  skutkują  dodatkowymi  opłatami  dla  mieszkańców.  Głos  zabrała  Pani  Grażyna 
Walczak i oznajmiła, że pan Wójt wywołał ją do odpowiedzi. Oznajmiła, że zaprasza do 
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zapoznania się z płatnościami masowymi w banku. Prosi zobaczyć jak przedstawia się cała 
obsługa i jakie są z tego tytułu koszty. Oznajmiła, że Bank musi też kalkulować, ponieważ 
też chce zarabiać. Dodała, że Gmina może wziąć te 1,50 zł opłaty "na siebie" i wówczas 
Urząd Gminy będzie płacił i zobaczymy czy te koszty podejmie. Oznajmiła, że wszyscy 
oczekują, że Bank będzie instytucją charytatywną i będzie przyjmował wpłaty bez opłat, a z 
tego tytułu też są ponoszone określone koszty (przelewy, komputery, programy). Poprosiła 
aby Pan Wójt wskazał choć jedną firmę, która wykonuje cokolwiek za darmo. 
Pani Beata Strzelewicz poprosiła o wyjaśnienie odnośnie wydanego Zarządzenia nr 66 w 
sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej oraz zatwierdzenia 
jej regulaminu, w jakim celu została powołana Komisja. Pan Wójt odpowiedział, że jest to 
Komisja  powołana  po  to,  żeby  wykonywać  określone  prace  związane  z  planowaniem 
przestrzennym  wcześniej  podjęta  została  uchwała  o  zmianie  studium  uwarunkowań 
zagospodarowania  gminy. Te zmiany mają być wykonane do końca br. Aby  to zrealizować 
należało  zatrudnić  fachowców  -  urbanistów,  którzy zostali  powołani  zarządzeniem,  ich 
zadaniem  będzie  sprawdzić  i  nanieść  zmiany  zgodnie  z  wnioskami  złożonymi  przez 
mieszkańców, w skład tej komisji wchodzi również  dwóch pracowników Urzędu Gminy. 
Pracownicy pracują nieodpłatnie,  natomiast osoby z zewnątrz pobierają opłaty,  nie są to 
duże  kwoty.  Ponadto  trzeba  uiścić  opłatę  w  kwocie  930  zł  za  zmiany  planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
Pan Henryk Madalski oznajmił, że mieszkańcy mieli obiecane przez Urząd Gminy, że nie 
będą ponosić kosztów opłat, wobec czego należy zrobić wszystko aby obietnicy dotrzymać. 
Rocznie jest  to kwota 18 zł, mieszkańcy są oburzeni. 
Pan Wójt oznajmił, że gmina nie może przejąć opłat nałożonych na mieszkańców, Gmina 
może  wypowiedzieć  umowę  bankowi  i  ogłosić  przetarg,  a  w  specyfikacji  istotnych 
warunków zamówienia wpisać klauzulę na podstawie której mieszkańcy nie będą płacić. 
Ale gmina nie może płacić za mieszkańca są to opłaty na rzecz banku a nie gminy. Z kolei 
głos zabrał pan Tadeusz Kostuj i oznajmił, że umowa powinna obowiązywać tak jak została 
podpisana, czyli do kwietnia i w tym terminie Urząd powinien mieć możliwość na podjęcie 
decyzji  i  znalezienie  rozwiązania  aby  dla  mieszkańców  sprawa  była  jak  najmniej 
obciążająca. Pan Wójt wyjaśnił, że decyzja Zarządu Banku jest z 25 lipca br.

PUNKT  -  6  -  PRZYJĘCIE  INFORMACJI  O  PRZEBIEGU  WYKONANIA 
BUDŻETU GMINY GIZAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2013 R

1) informacja  o przebiegu  wykonania  budżetu  Gminy Gizałki za I półrocze 2013 roku,

        2) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Gizałki  na 

     dzień 30.06.2013 r,    

Pan  Wójt  oznajmił,  że  gazeta  „Życie  Pleszewa”  informowała,  że  Gmina  Gizałki  ma 
najwyższe zadłużenie w powiecie pleszewskim, może powiedzieć, że w 2012 roku tak było, 
ponieważ zadłużenie wynosiło 56 % . W tej chwili jest na poziomie 36 % - czyli spłacamy 
długi. Dalej poinformował, że w zamierzeniach było aby w tym roku spłacić 1.983 tys. zł  
natomiast będą się starali spłacić kwotę 3.176 tys zł wówczas zadłużenie wymagalne gminy 
na koniec 2013 roku spadnie do 33%. Jest to konieczność, ponieważ od 2014 r. gmina nie 
spełniałaby kryteriów jakie musi spełnić i powstałby problem z opracowaniem i przyjęciem 
budżetu. Dodał, że wygenerować z budżetu ponad 3 mln zł po to, żeby spłacić wcześniej 
zaciągnięte kredyty i pożyczki nie jest rzeczą łatwą.

3) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum  Kultury  
w Gizałkach za I półrocze 2013 r.

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  pytania  odnośnie  przedstawionych  informacji.  Nikt  z 
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radnych nie zabrał głosu.

PUNKT - 7 - PODJĘCIE UCHWAŁ

1) Uchwała nr XXXIV/197/2013 w sprawie  przyjęcia programu współpracy Gminy 
Gizałki  z  organizacjami  pozarządowymi    oraz   podmiotami    prowadzącymi 
działalność  pożytku   publicznego 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  było  13  radnych.  Uchwała  nr XXXIV/197/2013  w 
sprawie  przyjęcia  programu  współpracy  Gminy  Gizałki  z  organizacjami 
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 
rok 2014.  podjęta  została  jednogłośnie,  tj.  13 głosami  za  i  stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu.

2) Uchwała nr XXXIV/198/2013 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dlaPowiatu 
Pleszewskiego  na  dofinansowanie  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Utwardzenie 
(tłuczniem) drogi powiatowej nr 4313P w m. Orlina Duża”.

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  13  radnych.  Uchwała  nr XXXIV/198/2013  w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie 
zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie (tłuczniem) drogi powiatowej nr 4313P w m. 
Orlina Duża” podjęta została jednogłośnie, tj. 13 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu.

3)Uchwała nr XXXIV/199/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/151/2012 z dnia 
28  grudnia  2012r.  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. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  13  radnych.  Uchwała  nr XXXIV/199/2013  w 
sprawie  zmiany  Uchwały  nr  XXVII/151/2012  z  dnia  28  grudnia  2012r.  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.  podjęta została jednogłośnie, tj. 13 głosami za  i stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu.

4) Uchwała nr XXXIV/200/2013 w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII/153/2012 z dnia 
28  grudnia  2012r.  w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na wyprzedzające  finansowanie 
zadania  „Rozbudowa  świetlicy  wiejskiej  wraz  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. Nikt z radnych 
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nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  13  radnych.  Uchwała  nr XXXIV/200/2013  w 
sprawie  zmiany  Uchwały  nr  XXVII/153/2012  z  dnia  28  grudnia  2012r.  w  sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Rozbudowa świetlicy 
wiejskiej  wraz  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,  tj.  13  głosami  za   i  stanowi załącznik  nr 9  do 
protokołu.

5) Uchwała nr XXXIV/201/2013 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  było  13  radnych  Uchwała  nr XXXIV/201/2013  w 
sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013  podjęta  została jednogłośnie,  tj.  13 
głosami za  i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

6)  Uchwała  nr  XXXIV/202/2013  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  było  13  radnych  Uchwała  nr XXXIV/202/2013  w 
sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2013-2021 
podjęta została jednogłośnie, tj. 13 głosami za  i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

PUNKT - 8 - INFORMACJA NT. ANALIZY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Wiceprzewodniczący Rady odczytał pisma dotyczące przeprowadzonej analizy oświadczeń 
majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy:

1)Wojewody  Wielkopolskiego  z  dnia  01  października  2013  r.  odnośnie  złożonych 
oświadczeń majątkowych Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy.

2)Informacja Wójta Gminy z dnia 22 października 2013 r. o złożeniu w terminie oświadczeń 
majątkowych i przekazaniu do Urzędu Skarbowego w Pleszewie.  

3)Pismo  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w  Jarocinie  z  dnia  16  października  2013  r. 
informujące o wyniku analizy oświadczenia majątkowego Kierownika Referatu Inwestycji.

4)Pismo  Naczelnika  Urzędu  Skarbowego  w Pleszewie  informujące  o  wynikach  analizy 
oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta, Radnych Gminy Gizałki i 
kierowników. Informacje stanowią załączniki do protokołu.

PUNKT - 9 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan  Henryk  Madalski  złożył  interpelację  w  dniu  9  września  br.  w  sprawie  wycięcia 
krzaków przy drodze gminnej w m. Ruda Wieczyńska począwszy od drogi wojewódzkiej w 
kierunku na Wronów. 

Pan Wójt udzielił odpowiedzi, że większość krzaków już usunięto.
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Pani Beata Strzelewicz  złożyła interpelację w sprawie oczyszczenia poboczy gminnych 
dróg asfaltowych. 

Pan Wójt wyjaśnił,  że po przeprowadzeniu przeglądu dróg sporządzony zostanie wykaz 
obiektów drogowych, na których roboty te powinny być wykonane, prace te planuje się 
wykonać w latach 2014-2015.

Pani  Katarzyna  Lochdańska  złożyła  interpelację  o  odnowienie  przystanku  PKS  (na 
żądanie) znajdującego się przy posesji p. Rzepeckich we Wronowie.

Pan Wójt poinformował, że przystanek odnowiony zostanie w miesiącu listopadzie.

Pan Tadeusz  Kostuj zgłosił  prośbę  o  zorganizowanie  pomocy finansowej  dla  chorego 
dziecka. OSP Wronów zorganizowało charytatywny Turniej Piłki Nożnej.

Pan Wójt poinformował,  że w dniu dzisiejszym wpłynęła do niego interpelacja złożona 
przez radnego Pana Zbigniewa Bachorskiego w sprawie wykonania przez zarządców dróg 
następujących inwestycji: 
-rozbudowy  kanalizacji  deszczowej  w  Tomicach  na  ul.  Wrzesińskiej  przy  przystanku 
autobusowym w kierunku ul. Krętej,
- utwardzenie zjazdów z drogi wojewódzkiej na drogi gminne w miejscowości Tomice,
- wykonanie dywanika asfaltowego na ul.  Leśnej na odcinku od drogi wojewódzkiej do 
ostatnich zabudowań przy tej ulicy.

 PUNKT -10 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan Wójt wyjaśnił, że wniosek w sprawie dokończenia inwestycji drogowej w m. Tomice-
Młynik od ul.  Akacjowej  z dnia 20 września br.  złożony przez radną Beatę Strzelewicz 
został potraktowany jako wniosek do budżetu na 2014 r.

Radny  Henryk  Madalski  zgłosił  interpelację  o  zwrócenie  się  do  Zarządu  dróg 
Wojewódzkich  o  wykonanie  przejścia  dla  pieszych  przez  drogę  wojewódzką  w  Rudzie 
Wieczyńskiej  przy skrzyżowaniu z drogą Ruda Wieczyńska Wronów. W związku z budową 
chodnika przejście to bardzo poprawiłoby bezpieczeństwo pieszych.
Pan Wójt wyjaśnił, że w tej sprawie wystąpią z pismem do ZDW.

Pan Kazimierz Woźniak ponowił interpelację w sprawie naprawy drogi Białobłoty –
Orlina.

Pan Zbigniew Bachorski poprosił  o odpowiedź na pytanie:  jak przedstawia się  sprawa 
budowy ścieżki rowerowej z Gizałek do Tomic.

Pan Wójt wyjaśnił,  że  ścieżkę  planują  ująć  do  projektu  budżetu  na  2014 rok.  Ścieżka 
zaczynałaby się od ronda Gizałki w kierunku na Tomice.  Trzeba będzie zdecydować po 
której stronie ma powstać, ponieważ prawa strona drogi jest oświetlona, a po lewej stronie 
są budynki.

Pan Eugeniusz Walkowiak poprosił o udzielenie informacji jak wygląda sprawa zakupu 
działki przy Zespole Szkół w Gizałkach. Oznajmił, że mieszkańcy atakują go, że radni źle 
głosowali nad sprzedażą Ośrodka Zdrowia, oskarżają, że są "pajacami". Odpowiedział im, 
że  "pajacami"  byliby  wówczas  gdyby  nie  postawili  sali  sportowej.  Dalej  oznajmił: 
mieszkańców ciekawi, co z tą działką będzie, czy gmina ją zakupi. 
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Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o zakup działki, to jest tu kwestia ceny. Zaproponowana 
cena  sprzedaży  jest  bardzo  wysoka,  uważa  że  jeszcze  przed  końcem  roku  powinni 
porozmawiać na ten temat. Następnie dodał, iż uważa, że nie jest to temat do dyskusji na 
forum sesji. Sprawę należałoby omawiać na Komisji. 

Pan Eugeniusz  Walkowiak oznajmił,  że  rozumie,  ale  jeżeli  był  w  sprawie  pytany,  to 
chciałby  mieć  odpowiedź,  ponieważ  był  za  tą  sprzedażą  i  jest,  uważa  to  za  słuszne 
posunięcie. 

Pan Wójt  oznajmił, że co do sprawy zakupu działki to uważa, że należy ją zakupić, ale 
jeżeli powie jaką kwotę należy wydać na ten zakup, to nie wie czy będzie zachwyt wśród 
radnych, uważa, że powinni negocjować i ustalić jakiś górny pułap, dodał że  w tym roku i  
tak nie są w stanie tej sali wybudować, w przyszłym roku można rozmawiać o projekcie.  
Poinformował, że  na ten cel środki w budżecie „jakieś” są zabezpieczone. 

Radny Eugeniusz Walkowiak dodał, że po sprzedaży pomieszczeń ośrodka jakość usług 
medycznych się nie zmieniła, ale są mieszkańcy, którzy sprzedaży nie akceptują.

PUNKT - 11-  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Przewodniczący Rady poinformował, że do Wójta Gminy Gizałki i do wiadomości Rady 
Gminy Gizałki wpłynęło pismo z dnia 11 października 2013 r. od mieszkańców m. Orlina 
mieszkańcy zgłaszają sprzeciw przeciwko zalesieniu działek w Orlinie Małej.
Twierdzą, że w związku z podjęciem uchwały nr XXXII/188/2013 z dnia 20 sierpnia 2013 r. 
w sprawie zmiany studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy  Gizałki,  zalesienie  gruntów  rolnych  spowoduje  zakłócenie  ustalonego  od 
dziesięcioleci  ładu  i  układu  przestrzennego  wsi.  Doprowadzi  także  do  zacienienie  oraz 
osuszenia przyległych pól uprawnych w następstwie czego pogorszeniu ulegną plony na 
sąsiadujących  gruntach ornych,  wzrosną  też  straty  wyrządzane  przez  zwierzynę  leśną. 
Pismo  podpisały 34 osoby. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Pan Wójt  oznajmił,  że  jak  ustalił   grunt  planowany do zalesienia,  to  działki  w obrębie 
geodezyjnym  Orlina  w  środku  powierzchni  otoczonej  lasami.  Właściciele  sąsiednich 
gruntów  uznali, że gdy te grunty zostaną zalesione wówczas ich uprawy będą niszczone 
przez zwierzynę leśną oraz zostaną zacieniane przez las.  Oznajmił,  że  temat  jest  trudny 
generalnie dbamy o to, żeby nasz kraj był zalesiany zwłaszcza na gruntach najsłabszych 
oznajmił, że  należy zrozumieć też właścicieli gruntów, którzy są rolnikami i żyją z pracy na 
roli.  Czy to zalesienie  będzie miało  istotny wpływ na plony nie  wie.  Wniosek zostanie 
skierowany do komisji  urbanistycznej.  Komisja  będzie  musiała  zaproponować określone 
rozwiązania następnie Rada Gminy zapozna się z projektem dokumentu przygotowanego 
przez Komisję i przegłosuje ten dokument lub nie. Grunty te należą do osoby, która kupiła 
ziemię w tym rejonie i zamierza ją zalesić. Podkreślił, że temat jest również dlatego trudny, 
że każdy swoim majątkiem może prawie dowolnie dysponować. Jeśli ten grunt nie zostanie 
ujęty w studium zagospodarowania przestrzennego gminy pod zalesienie wówczas ta osoba 
prawdopodobnie  nie uzyska  dotacji do zalesień, a zalesić i tak może.

Pan Tadeusz Kostuj zgłosił prośbę aby wystąpić do Wojewódzkiego Zarządu Dróg o środki 
w zakresie  bezpieczeństwa,  chodzi  o  ustawienie pulsującego światła  przy każdej  z  dróg 
wojewódzkich  300  m.  przed  szkołami.  Dziękuje  za  naprawienia  oświetlania  przy 
przystanku.

Pan Henryk Madalski zwrócił się z zapytaniem: czy jak nie będzie robiony w tym roku 
chodnik w Rudzie Wieczyńskiej, to  czy chociaż lampy będą zrobione.
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Pan Wójt wyjaśnił, że to zależy od przetargu , który odbędzie się pod pod koniec listopada.

Pan Tadeusz Kostuj zgłosił  prośbę  aby wystąpić  do  Powiatu  o środki  na dokończenie 
chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Szymanowicach przy dębie, tj. ulica Lipowa.

Pan  Wójt poinformował,  że  Straż  w  Gizałkach  otrzyma  nowy zestaw  do  ratownictwa 
drogowego.  Wartość  zestawu  po  przetargu  to  prawie  47  tys.  zł,  natomiast  wartość 
katalogowa to ponad 80 tys. zł. Samorząd gminy dofinansowuje to zadanie w kwocie 14 tys. 
zł.  Zestaw zostanie przekazany na początku listopada. Strażacy przeszli już odpowiednie 
szkolenie. OSP Gizałki to jednostka, która wyjeżdża najczęściej do zdarzeń.  Dodał, że w 
roku 2013  jesteśmy jedyną jednostką w powiecie, która taki zestaw otrzyma.  
Następnie  Pan  Wójt  poinformował,  że  w  tym  roku   Święto  Niepodległości  zostanie 
wzbogacone  o  imprezy  towarzyszące  rozpoczynające  się  z  dniem  09  listopada  całość 
obchodów zakończy się 12 listopada br.

Pan Ireneusz Zawal sołtys wsi Toporów złożył podziękowania za dotację z budżetu gminy 
do budowy chodnika w Toporowie. Złożył również podziękowania  za to, że pan Wójt chce 
zmieniać polską wieś.

Pan Wójt wymienił najważniejsze inwestycje, które są wykonane na terenie gminy Gizałki 
w ostatnim czasie:
-remont  przepustu  w  m.  Ruda  Wieczyńska,  do  końca  listopada  zostanie  całość  prac 
zakończona, czekają na położenie dywanika asfaltowego,
-budowa świetlicy w Gizałkach, w najbliższych dwóch tygodniach jeżeli pogoda pozwoli 
stan surowy zostanie  zamknięty.  Prace  wykończeniowe w środku obiektu  będzie  można 
wykonać w okresie zimy,
-ścieżka rowerowa Leszczyca -Szymanowice. W tej  chwili  jest  wykonywany odcinek od 
przystanku w kierunku na Leszczycę.  I  etap zostanie  zakończony na ul.  Kwiatowej.  W 
przyszłym roku prace ruszą od wiosny i całość zostanie zakończona.
Drogi:  Kolonia  Ostrowska  od   29  października  br.  będzie  lany  asfalt.  Do  końca  m-ca 
powinni prace zakończyć. W miejscowości Dziewiń asfalt został położony. Została mniej 
więcej wykonana połowa dróg realizowana w ramach funduszu sołeckiego. Do 20 listopada 
br. powinni te inwestycje zakończyć.

Pan Henryk  Osman sołtys  wsi  Krzyżówka  zgłosił  pytanie  od  mieszkańców:  czy  przy 
wszystkich wpłatach trzeba będzie uiszczać opłatę, czy dotyczy to również wpłat na  spółkę 
wodną.

Pan Wójt wyjaśnił, że opłaty dotyczą wpłat mieszkańców od podatków i za odpady co do 
wpłat  na rzecz Spółki Wodnej to nie wie.

Pan Henryk Glapa sołtys wsi Czołnochów zgłosił prośbę o załatanie dziur na całości drogi 
gminnej przebiegającej koło posesji M. Glapy.

Pan Wójt wyjaśnił, że naprawa zostanie wykonana przy okazji robienia drogi przy szkole 
Tomice.

Pan  Zbigniew  Ostrowski  sołtys  wsi  Szymanowice  pytał:  czy  przy  placu  zabaw  w 
Szymanowicach brakujący odcinek asfaltu zostanie dokończony.

Pan Wójt wyjaśnił, że dokończenie asfaltu będzie wykonane w przyszłym tygodniu. 
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Pan Jerzy  Moryson przekazał  podziękowania  za  załatanie  dziury  powstałej  w  wyniku 
działań  bobrów  i  za  zrobioną  drogę  w  Kolonii  Ostrowskiej.  Prosi  aby  rolnicy  jej  nie 
podorywali.  Następnie  zwrócił  się  z  zapytaniem czy  w  sprawie  opłat  mieszkańców  za 
odpady i podatki Gmina nie mogłaby zawrzeć umowy z Bankiem pocztowym, albo też żeby 
pieniądze  zbierała  osoba,  która  obecnie  pobiera  należność  za  pobór  wody.  Dodał,  że 
mieszkańcy rzucają kolumnie na Wójta za zlikwidowanie kasy. Prosi o poszukanie innych 
instytucji umożliwiających bezpłatne uiszczanie wpłat. 

Pan Wójt wyjaśnił, że BS jest jednym z najtańszych banków jeżeli chodzi o opłaty. Kiedyś 
Sołtysi  zbierali  podatek  inkaso,  nie  wie  co  obecnie  sołtysi  na  to.  Rozważali  też  zakup 
maszyny wpłatomatu, ale zakup jest bardzo drogi jej koszt to 36 tys. zł netto. Dodał, że 
wyszłoby  to  jednak  taniej  niż  utworzenie  punktu  kasowego  i  zatrudnienie  pracownika. 
Oznajmił, że bank nie obsługuje za darmo, ponieważ bank otrzymuje pieniądze za obsługę 
bankową i obraca pieniędzmi gminy.

Przewodniczący  Rady oznajmił,  że  bank  w  trakcie  gry  zmienił  warunki.  Wójtowie 
spodziewali  się  negocjacji  z  zarządem  banku,  a  tu  ze  strony  banku  wyszła  buta  i 
lekceważenie wszystkich wójtów i burmistrza z powiatu pleszewskiego. Umówione  kolejne 
spotkanie, na którym liczono na negocjacje  nie doszło do skutku. Podał przykład banku w 
Dobrzycy gdzie cena opłat z 90 groszy zeszła do 70 groszy.  Oznajmił, że rozważali aby 
opłaty były jak najniższe,  a tutaj  dodaje się 1,50 zł  od wpłaty.  Natomiast odbiór wśród 
społeczeństwa  jest  taki,  że  to  Wójt  Łoza  znów wprowadził  opłatę   i  że  zniósł  kasę w 
gminie.  Dodał,  że  mówią  o  tym  mieszkańcy,  którzy  dobrze  wiedzą  kto  kasę  zniósł. 
Oznajmił, że z jego strony na pewno będzie propozycja, prośba o spotkanie z sołtysami, aby 
przyjąć pewne rozwiązania w sprawie poboru podatków i prośba o przywrócenie dawnych 
warunków.
  
Pan  Tadeusz  Kostuj  odnosząc  się  do  sprawy opłat  od  wpłat  w  banku,  oznajmił,  że 
koleżanka radna nie jest stroną i na sesji nie może odbierać za wszystkich. Kolejna sprawa 
chodzi o mieszkańców w odległych miejscowościach jest za rozwiązaniami jak najtańszymi 
uważa,  że  nalegałoby  dać  różne  możliwości  wyboru  wpłat.  Następnie  podał  przykłady 
jakimi można się posłużyć: wpłaty internetowe, skumulowane wpłaty do banku. Odniósł się 
do wypowiedzi pana Morisona w sprawie poboru wpłat przez inkasenta od poboru wody i 
stwierdził, że tutaj jedna osoba  mogłaby nie podołać.

Pan Jerzy Moryson zwrócił się z zapytaniem: czy są takie  możliwości aby w określone dni 
np. pracownik z gminy pobierał opłatę, lub czy można by zakupić jak najtaniej wpłatomat.

Pan Wójt  wyjaśnił,  że  wpłatomat byłby rozwiązaniem choć zdaje  sobie sprawę,  że  nie 
wszyscy na początku umieliby go obsłużyć zwłaszcza osoby starsze.

Pan Henryk Madalski  oznajmił, że jeżeli ten punkt kasowy zlikwidowali w poprzedniej 
kadencji, to jaki jest kłopot żeby to naprawić. Stwierdził, że trzeba robić wszystko, żeby 
mieszkańcy nie musieli tych opłat płacić. Dodał, że ludzie psioczą nawet na radnych, że są 
temu winni.

Pan Zbigniew Bachorski zaproponował aby uwzględnić w rozwiązaniu sprawy opłat kilka 
wersji  i  na  komisjach  radni  zadecydują,  ale  najpierw próbować  rozwiązać  ten  problem 
dialogiem i rozmową z zarządem banku.

Pan Marian Kaźmierski sołtys wsi Ruda Wieczyńska poprosił o załatanie dziur na odcinku 
drogi od krzyża do sali.
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PUNKT - 12 - ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia, o godzinie 15.30, dziękując  jednocześnie wszystkim za udział w XXXIV Sesji 
Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

Protokołowała    Przewodniczący Rady

Teresa Andrzejak                                                                         Roman Rojewski
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