
      Protokół nr XXXIII/2013
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 

      w dniu 11 września 2013 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 14 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 (14 radnych).

Radni nieobecni  -  Pani Grażyna Walczak 

PORZĄDEK OBRAD XXXIII 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  uchwalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

2)  w  sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gizałki;

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. Interpelacje i zapytania radnych.
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            9. Wolne głosy i wnioski.
  10. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do 
porządku obrad.  Głos  zabrała  Pani Anna Glapa – Sekretarz Gminy i  poinformowała,  że 
zgłosiła Przewodniczącemu Rady wniosek formalny w sprawie wycofania z porządku obrad 
punktu  6  tj.  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. Wyjaśniła, że spodziewano 
się, że wpłynie opinia z RIO w sprawie wykonania budżetu, ale tak się nie stało i zasadnym 
jest jeżeli radni ustosunkują się do informacji w momencie gdy opinia już będzie. Radni 
jednogłośnie tj. 14 głosami za przyjęli zmianę dotyczącą wycofaniem z porządku punktu 6. 
Po czym jednogłośnie  przegłosowali odczytany porządek po zmianie.

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.  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  7 –  PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała  Nr  XXXIII/193/2013  w  sprawie  uchwalenia  opłaty  za  korzystanie 
z wychowania przedszkolnego.

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  14  radnych.  Uchwała  Nr  XXXIII/193/2013 w 
sprawie uchwalenia opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego podjęta została 
jednogłośnie, tj. 14 głosami za  i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/194/2013 w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady poprosił Wiceprzewodniczącego Pana Tadeusza Kostuja o odczytanie 
statutu Sołectwa. Po czym Przewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu. Pan Henryk 
Madalski zwrócił się z zapytaniem: czy w nazwie sołectwa Ruda Wieczyńska nie może być 
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zapis Ruda Wieczyńska, Obory? Pani Sekretarz wyjaśniła, że Rada Gminy podjęła w 1991 r. 
uchwałę o sołectwach określając ich nazwę. Sołectwo Ruda Wieczyńska tak się faktycznie 
nazywa, ale w statucie sołectwa jest zapis, że sołectwo to składa się z dwóch wsi: Ruda 
Wieczyńska i Obory.  Sama nazwa sołectwa jest jednoczłonowa, czyli  Ruda Wieczyńska. 
Statut  jest  dostosowany  do  nazwy  sołectwa.  Z  kolei  Pan  Tadeusz  Kostuj  nawiązał  do 
wcześniejszej  dyskusji  z  Komisji  odnośnie  paragrafu  11  ust.  2  "Prawo  do  udziału  w 
Zebraniu Wiejskim mają wszyscy pełnoletni stali mieszkańcy Sołectwa, tj. przebywający z 
zamiarem  stałego  pobytu”  oznajmił,  że  z  punktu  prawnego  jest  to  stwierdzenie  o  tyle 
wadliwe, że jest niedookreślone. Uznał, że tu winien być zapis, że jest wymagane pisemne 
oświadczenie tej osoby, w którym stwierdza, że tutaj stale przebywa. Uważa, że warto to 
doprecyzować. Głos zabrał Pan Radca i wyjaśnił, że zastanawiali się nad tą kwestią. Dalej 
wyjaśnił, że jeżeli ktoś chce się zameldować to musi wykazać, że zamierza tutaj mieszkać. 
Uważa, że procedura określona tylko do tego oświadczenia niczego nie załatwia, ponieważ 
to wieś będzie decydować kogo uzna za stałego mieszkańca. Dalej stwierdził: zostawmy tak 
niedookreślone,  żebyśmy  doszli  do  rzeczywistości.  Nie  róbmy  procedury,  która  znów 
zawęzi. Ponownie głos zabrała Pani Sekretarz i wyjaśniła, że meldunek od dłuższego czasu 
nie jest  wykładnią ani wskaźnikiem wiążącym daną osobę z miejscem przebywania.  We 
wszystkich  ordynacjach  wyborczych  od  dłuższego  czasu  nie  posługują  się  słowem 
meldunku, tylko „osoba zamieszkała”, czyli związana z tym terenem. Rolą, mieszkańców 
danego sołectwa będzie uznanie czy ta osoba jest związane trwale z tym sołectwem, czy 
przebywa z zamiarem stałego pobytu. Samo oświadczenie nie rozwiąże problemu, a nawet 
jest możliwe, że Wydział Nadzoru Wojewody by to zakwestionował, ponieważ nie możemy 
zobowiązywać mieszkańców do czegoś co nie wynika z ustawy.  Głos zabrał Pan Radca 
i przytoczył z kodeksu cywilnego określenie miejsca zamieszkania: ” Jest to miejsce gdzie 
się  przebywa z zamiarem stałego pobytu”.  Komentarze mówią: ma tu ośrodek życiowy, 
praca,  różne  elementy,  które  da  się  zweryfikować.  Głos  zabrał  Pan  Tadeusz  Kostuj 
i  stwierdził,  że  chodzi  o  osoby,  które  nie  mieszkają w danej  miejscowości  np.  2-3  lata 
i nagle pojawiają się na zebraniu wiejskim nie wiadomo w jakim celu. Pan Radca oznajmił, 
że zobowiązuje się do tego, by opracować przykładowe wytyczne, czym się kierować przy 
określeniu stałego zamieszkania. Przewodniczący Rady oznajmił, że w sprawie tej uchwały 
sołtysi mogą też zabierać głos. Następnie Pani Sekretarz wyjaśniła, że w statucie nie ma 
wielu zmian. Zapisy statutu tylko doprecyzowano, generalna zmiana dotyczyła paragrafu 11, 
gdzie nie był  do końca określony drugi termin zwołania zebrania.  Określenie to było w 
paragrafie 14 dotyczącym wyborów i to zostało przeniesione do paragrafu 11. Uchwała Nr 
XXXIII/194/2013  w  sprawie  uchwalenia  Statutów  Sołectw  Gminy  Gizałki podjęta 
została jednogłośnie, tj. 14 głosami za  i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/195/2013 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  XXXIII/195/2013  w 
sprawie  zmian planu budżetu gminy na rok 2013 podjęta została jednogłośnie, tj. 14 
głosami za  i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/196/2013 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  14  radnych.  Uchwała  Nr  XXXIII/196/2013 

3



w sprawie  zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2013-2021 
podjęta została jednogłośnie, tj. 14 głosami za  i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

PUNKT  8 –  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan Krzysztof Andrzejewski ponowił interpelację skierowaną do radnych powiatowych w 
sprawie naprawy zaniżenia na drodze powiatowej Wierzchy – Zagórów, oraz zgłosił prośbę 
o usunięcie chwastów z przyległych do tej drogi chodników.   
Pan Piotr Kopczyński wyjaśnił, że na posiedzeniu Rady Powiatu przekazał interpelację w 
tej sprawie Kierownik Zarządu Dróg Pani Meller, która obiecała, że postarają się  naprawiać 
drogę w ramach gwarancji. Interpelację ponowi. 

PUNKT  9 –  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Tadeusz Kostuj  oznajmił,  że  wyjazd radnych na drogi gminne,  który odbył  się po 
Komisji pomógł lepiej zauważyć potrzeby odnośnie naprawy dróg m. innymi na Kolonii 
Ostrowskiej.  Natomiast  w  Szymanowicach  niezbędne  byłoby  wzmocnienie  skarpy  przy 
zbiorniku  retencyjnym.  Dobrym  rozwiązaniem  byłoby  położenie  kratownicy  betonowej, 
która po porośnięciu trawą byłaby łatwa w utrzymaniu.  Następnie złożył  podziękowania 
Panu  Wójtowi za realizację wniosków z poprzedniej sesji tj. naprawę oświetlenia, została 
również wyprowadzona sprawa krawężnika. Ma nadzieję, że pozostałe sprawy są w toku. 
Pan Wójt na wstępie usprawiedliwił swój powód spóźnienia się na obrady Sesji. Po czym 
odpowiadając Panu Kostujowi wyjaśnił, że zbiornik przeciwpożarowy w m. Szymanowice 
systematycznie był pomniejszany poprzez zasypywanie. Na granicy tego zbiornika powstał 
obiekt budowlany. Faktycznie w tym miejscu grunt może się osuwać. Zbiornik pełni również 
funkcję odwodnieniową. Park Szymanowice nie posiada odpowiedniego systemu melioracji, 
który  idealnie  odprowadziłby  wodę.  Jak  mówią  starsi  mieszkańcy,  wiele  lat  temu  było 
połączenie rowu przydrożnego wzdłuż parku z tym zbiornikiem i był tam nadmiar wody 
odprowadzany. To jest właściwie jedyne rozwiązanie, które można by zastosować, aby w 
przyszłości odwadniać park z nadmiaru wód gruntowych. Poinformował, że gmina ubiega 
się o środki z UE na odwodnienie tego stawu. Wniosek przeszedł wstępną kwalifikację i 
ocenę,  tak,  że  prawdopodobnie  te  środki  otrzymamy  i  w  2014  roku  będzie  można 
odwodnienie wykonać. Właścicielem rowu nie jest gmina, zarządza nim GSW. Jest pytanie, 
czy pójść  w kierunku koncepcji  jaką  proponował  właściciel  sąsiadującej  ze  zbiornikiem 
posesji,  aby rów zasypać, a najlepiej założyć rurociąg i zrobić tam teren parkingowy, co 
wiąże się z dużymi kosztami, czy umocnić skarpy, ale nie jest to mienie gminy i gmina robić 
tego nie powinna. Od drugiej strony zbiornika jest droga gminna (ul. Wierzbowa), ale z tej 
strony  grunt  się  nie  osuwa.  Po  czym  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  można  by  częściowo 
odprowadzić  wodę  z  tego  miejsca,  ale  trzeba  by  znacznie  pogłębić  jeden  z  rowów 
odwadniających. Należy w tej sprawie przeprowadzić rozmowę z Gminną Spółką Wodną. 
Oznajmił, że gmina na co dzień wspiera prace Spółki, partycypuje w kosztach prac, wydaje 
na ten cel od 8 do13 tys. zł rocznie. 
Sołtys  Pan  Kazimierz  Czajczyński  ponowił  wniosek  z  poprzedniej  Sesji  w  sprawie 
naprawy dwóch lamp.
Pan Wójt oznajmił, że prosi aby po sesji podać dokładną lokalizację tych lamp. 
Pan Tadeusz Kostuj zgłosił prośbę, żeby Urząd Gminy zwrócił uwagę inwestorowi, który 
postawił wiatrak w m. Szymanowice, aby dla bezpieczeństwa zrobił również oświetlenie tej 
budowli.  Następnie poruszył sprawę wypłaty ekwiwalentu dla sołtysa i  zarazem radnego 
uważa, że powinien on otrzymać wynagrodzenie za każdą z pełnionych funkcji. Stwierdził, 
że należy przyjrzeć się tej kwestii.
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Pan Henryk Osman  poprosił  o  interwencję do  zakładu energetyki  w sprawie  wycięcia 
drzew, których gałęzie wchodzą na linie energetyczne we wsi Krzyżówka.
Przewodniczący Rady oznajmił, że obecnie chcą podziękować pani Dyrektor Przedszkola 
za  dotychczasowe  pełnienie  funkcji  i  złożyć  gratulacje  nowo  mianowanej  Dyrektor. 
W miejscu tym Pan Wójt złożył podziękowanie Pani Alicji Kulzie za pracę na stanowisku 
dyrektora  i  gratulacje  nowo  wybranej  Dyrektor  Pani  Mileny  Frankowiak  do  życzeń 
w imieniu własnym i Rady dołączył Pan Przewodniczący.

PUNKT 10 - ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia  o  godzinie  15.10,  dziękując  jednocześnie  wszystkim  za  udział  w  obradach 
XXXIII Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała                    Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                              Roman Rojewski
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