
       Protokół nr XXXI/2013
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 
      w dniu 18 czerwca 2013 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych tj. 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  14.00  witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie  stwierdził 
quorum Sesji (14 radnych).

Następnie  Przewodniczący  Rady  złożył  gratulacje  Panu  Przemysławowi  Góralczykowi 
redaktorowi  gazety  „Życie  Pleszewa”  w  związku  z  napisaniem  trafnego  artykułu 
docenionego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. 

PORZĄDEK OBRAD XXXI 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 zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania 
nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy 
Gizałki;

2) w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie 
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Gizałki;

3) w  sprawie  przyjęcia  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Gizałkach;

4) w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin 
zajęć  dla  pedagogów  szkolnych  zatrudnionych  w  placówkach 
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oświatowych prowadzonych przez Gminę Gizałki;

5) w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013;

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

     
    7. Interpelacje i zapytania radnych.

            8. Wolne głosy i wnioski.

    9. Zamknięcie obrad.   

Głos  zabrał  pan  Wójt  i  zgłosił  autopoprawkę  do  uchwały  w  sprawie  zmiany  uchwały 
w  sprawie  określenia  zasad  gospodarowania  nieruchomościami  wchodzącymi  w  skład 
zasobu  nieruchomości  Gminy  Gizałki,  ponieważ  w  projekcie  uchwały  wkradł  się  błąd 
pisarski w paragrafie 1 pkt 2; zmieniamy paragraf 13 uchwały, a nie jak  zapisano  § 11. 
Treść paragrafu się nie zmienia. Oznajmił, że  radni otrzymali poprawiony projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie zgłoszoną przez pana Wójta autopoprawkę. 
Radni jednogłośnie (14 głosami za) przyjęli zmianę. 

PUNKT  3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do członków Rady, czy starym zwyczajem 
zapoznają  się  indywidualnie  z  protokołem,  który  jest  dostępny  podczas  obrad  sesji  jak 
również do wglądu w Biurze Rady. Radni 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 
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. 
Pan Roman Matelski poprosił o udzielenie szerszej informacji odnośnie spotkania w dniu 
21 maja br. z projektantem drogi gminnej w m. Krzyżówka w celu ustalenia parametrów 
drogi i terminów realizacji projektu. 
Pan Wójt wyjaśnił, że na spotkaniu z projektantem zakreślili odcinek drogi , który zostanie 
wykonany. Ustalili,  że pas drogi powinien wynosić minimum 5 m. W oparciu o projekt 
budowlany zostanie wykonany kosztorys. W międzyczasie uruchomiona zostanie procedura, 
która będzie polegała na przejęciu gruntów od prywatnych właścicieli. 
Pani Katarzyna Lochdańska poprosiła o udzielenie informacji odnośnie projektu eSzkoła 
Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan. 
Pan Wójt wyjaśnił, że Kuratorium Oświaty w Poznaniu realizuje unijny projekt. Jedna ze 
szkół  w  każdej  gminie  będzie  uczestniczyła  w  tym  projekcie.  Projekt  pozwoli  na 
doposażenie placówki oświatowej w sprzęt informatyczny (3 tablety i 2 komputery), do tego 
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sprzętu  zostanie  wykonana  sieć  przewodowa  kablowa  i  serwer.  Zostanie  to  wykonane 
nieodpłatnie.  Ponadto  szkoła,  która  będzie  zakwalifikowana  do  tego  projektu  będzie 
uczestniczyła  w  dodatkowym  projekcie,  który  pozwoli  na  opracowanie  programu 
komputerowego  pn.  „Cyfrowa  Dziecięca  Encyklopedia  Wielkopolan”.  Hasła  do  tej 
encyklopedii  będą wprowadzane przez uczniów. Będzie to  coś na zasadzie encyklopedii 
multimedialnej.  Do  udziału  w  projekcie  wstępnie  wytypowano  szkołę  w  Tomicach. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała Nr XXXI/181/2013 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad 
gospodarowania  nieruchomościami  wchodzącymi  w  skład  zasobu  nieruchomości 
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 już 15 radnych (na salę obrad przybył radny M. 
Sawicki).  Uchwała Nr XXXI/181/2013  w sprawie  zmiany uchwały w sprawie określenia 
zasad  gospodarowania  nieruchomościami  wchodzącymi  w  skład  zasobu  nieruchomości 
Gminy Gizałki podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i stanowi załącznik nr 6 do 
protokołu. 

Uchwała  Nr  XXXI/182/2013w  sprawie  wymagań,  jakie  powinien  spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie 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 było15 radnych. Uchwała Nr XXXI/182/2013w sprawie 
wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie 
zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  ochrony  przed  bezdomnymi 
zwierzętami na terenie gminy Gizałki   podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i 
stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała Nr XXXI/183/2013 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gizałkach.

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  było15  radnych.  Uchwała  Nr XXXI/183/2013  w 
sprawie Uchwała Nr XXXI/183/2013 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Gizałkach  podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała  Nr  XXXI/184/2013  w  sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego 
wymiaru  godzin  zajęć  dla  pedagogów  szkolnych  zatrudnionych  w  placówkach 
oświatowych prowadzonych przez Gminę Gizałki.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
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głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było15  radnych.  Uchwała  Nr  XXXI/184/2013  w 
sprawie  określenia  tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru  godzin  zajęć  dla 
pedagogów szkolnych zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Gizałki  podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 

Uchwała Nr XXXI/185/2013 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  było15  radnych. Uchwała  Nr  XXXI/185/2013  w 
sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013  podjęta została  jednogłośnie,  tj.  15 
głosami za  i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała Nr XXXI/186/2013  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  było15  radnych. Uchwała  Nr  XXXI/186/2013  w 
sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2013-2021
podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

PUNKT  7 –  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan  Wójt  poinformował,  że  w  dniu  dzisiejszym  wpłynęła  interpelacja  pana  Tadeusza 
Kostuja  w  sprawie  postawienia  znaków  w  miejscowości  Szymanowice  oraz  znaku 
ograniczenia prędkości w ustalonych miejscach. Radny prosi również o podjęcie działań 
mających na celu usunięcie gałęzi wchodzących w linię elektryczną na ul. Kwiatowej, ul. 
Parkowej,  ul.  Lipowej,  ulicy  Długiej  i  innych  przez  firmę  energetyczną  oraz  naprawę 
oświetlenia i wymianę oprawy przy lampie przystankowej na ul. Wrzesińskiej. 
Pan Wójt poinformował, że pisemna odpowiedź zostanie udzielona.

PUNKT  8 –  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Przewodniczący  Rady oznajmił,  że  wpłynął  do  Wójta  i  Rady  Gminy  protest  od 
mieszkańców  sołectwa  Świerczyna  w  sprawie  mającej  powstać  fermy  norek.  Protest 
podpisały 43 osoby. 
Głos zabrał  Pan Wójt i  poinformował,  że gmina wystąpiła z zapytaniem do właściciela 
gruntu, na którym miałaby powstać ferma norek, czy na obszarze gruntów, które posiada w 
danej  miejscowości  planuje  taką  inwestycje?.  Na  dzień  dzisiejszy  odpowiedzi  nie  ma. 
Natomiast  w  międzyczasie  potencjalny  inwestor  był  w  Urzędzie  i  rozmawiał  z 
pracownikami, którym oświadczył, że nie planuje tej inwestycji. Czekają na odpowiedź na 
pisemne zapytanie, jeśli odpowiedź uzyskają to zostanie mieszkańcom przedstawiona. 
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęło też do Biura Rady pismo informujące, 
że została zakończona sprawa skargi na uchwałę odnośnie wyrażenia zgody na zawarcie 
przez  Gminę  Gizałki  porozumienia  dotyczącego  powierzenia  Powiatowi  Pleszewskiemu 
realizacji  zadania  własnego  Gminy  Gizałki  w  zakresie  utworzenia  i  prowadzenia 
Gimnazjum  Dwujęzycznego.  Skarga  Rady  Miasta  i  Gminy  Pleszew  na  uchwalę  Rady 
Gminy Gizałki  została oddalona.
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Pan Henryk Madalski zwrócił się z zapytaniem: jakie są plany odnośnie budowy chodnika 
w miejscowości Ruda Wieczyńska?
Pan Wójt poinformował, że jest harmonogram prac. Zaplanowano, że do końca czerwca 
zostanie wykonane oświetlenie i kanalizacja deszczowa, natomiast na początku 2014 roku 
zostanie ułożony chodnik. Umowa została w tej sprawie podpisana. 
Następnie Pan Wójt poinformował,  że został  rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów. 
Przetarg wygrała Firma „Eko- Skórtex”. Wartość zamówienia jaką zaproponowała Firma to 
544.553 zł. Jest to bardzo korzystna oferta, cena jest za okres 2 lat odbioru odpadów. Kolejna 
oferta  była  Przedsiębiorstwa  Komunalnego  w  Pleszewie,  kwota  o  100  tys.  zł  wyższa. 
Kolejna oferta ZGO - Nova z Jarocina kwota 979,199 zł.  Firma „Eko- Skórtex” z dniem 01 
lipca  będzie  odbierała  odpady.  Mieszkańcy  są  zobowiązani  we  własnym  okresie 
zabezpieczyć  pojemniki  do odbierania  odpadów.  Jeżeli  ktoś  nie  ma  pojemnika,  to  może 
wypożyczyć,  lub wykupić od firmy.  Ponadto każdy z właścicieli  nieruchomości  otrzyma 
nieodpłatnie worki na odpady zbierane selektywnie. W wyznaczonym terminie deklaracje 
śmieciowe złożyło 99% mieszkańców gminy Gizałki. Około 60 właścicieli nieruchomości 
jeszcze  tego  nie  zrobiło.  Dalej  pan  Wójt  poinformował,  że  zostały  rozstrzygnięte  dwa 
konkursy na Dyrektorów Szkół: w Białobłotach i w Gizałkach. Z dniem 01 września obejmą 
funkcję dyrektora, w Zespole Szkół w Gizałkach pani Małgorzata Malinowska w Zespole 
Szkół  Białobłoty pani Ewa Marciniak. 
Pan Ireneusz Zawal zgłosił prośbę o nagłośnienie sali w Urzędzie Gminy Gizałki. 
Pan Marian Kaźmierski zgłosił prośbę o wykoszenie poboczy przy chodniku z Gizałek do 
Rudy Wieczyńskiej.
Pan Wójt poinformował, że w większości pobocza dróg były wykaszane, prace te będą w 
najbliższym czasie wykonywali pracownicy publiczni. 
Pani  Marzena  Witkowska zgłosiła  prośbę  do  Sołtysów  o  pomoc  w  rozładowaniu 
żywności Unijnej. Wyjaśniła, że 4 pracowników, którzy rozładowują nie są w stanie sami 
podołać tej pracy. Rozładunek i wydawanie żywności musi iść szybko i sprawnie, ponieważ 
niektóre produkty nie składowane w chłodni ulegają szybkiemu psuciu się.  
Pan Jerzy  Moryson  poprosił  o  wykoszenie  cmentarza  w  Wierzchach.  Prosi  aby prace 
wykonano przed Festynem Nocy Świętojańskiej. Zgłosił również, że przed mostkiem gdzie 
się kończy asfalt bobry robiąc tamy spowodowały podmycie asfaltu, który obecnie wisi na 
końcówce w powietrzu co stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu.
Pan Wójt  wyjaśnił, że jeśli chodzi o naprawę drogi, to w tej sprawie rozmawiał z panią 
Prezes  Zakładu  Komunalnego  w  Gizałkach  -  naprawa  powinna  być  możliwie  szybko 
wykonana.  Jeśli  chodzi  o  wykoszenie  cmentarza,  to  jest  to  teren  należący  do  parafii 
Rzymsko - Katolickiej w Szymanowicach. Jednak co roku gmina wykaszała i również w 
tym roku trawa zostanie skoszona, obecnie ze względu na dużą ilość wykoszeń nie szybciej 
jak za  2 tygodnie.
Pani Grażyna Walczak zwróciła się z zapytaniem: Czy Gmina nie mogłaby wystąpić o 
odszkodowanie w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry  ?.
Pan Wójt oznajmił, że może gmina wystąpić o takie odszkodowanie, jednak są to długie 
procedury i uzyskane kwoty z tego tytułu są minimalne. 
Pan  Zbigniew  Ostrowski  poprosił  o  zgłoszenie  Regionalnemu  Zarządowi  Gospodarki 
Wodnej  i Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji  i Urządzeń Wodnych w Kaliszu sprawy 
powstałej wyrwy przy rzece Prosna  w wyniku czego zniszczeniu uległo 10 ha upraw. 
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  jest  tam  taki  problem,  że  jest  to  międzywale.  W  tej  sprawie 
rozmawiał już z RZGW w Kaliszu obecnie nie mają środków na wykonanie prac, może w 
2014 zadanie uda się zrealizować. 
Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich do udziału w Festynie  Nocy Świętojańskiej. 

5

Object 1



PUNKT 9 - ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia  o  godzinie  14.50,  dziękując  jednocześnie  wszystkim za  udział  w  obradach 
XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała                    Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                              Roman Rojewski
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