
           Protokół nr XXX/2013
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 
          w dniu 20 maja 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  10.00  witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie  stwierdził 
quorum Sesji (15 radnych).

PORZĄDEK OBRAD XXX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI - ABSOLUTORIUM

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
  sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2012 r.

a)  rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 
b)  rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy, 
c)   zapoznanie się z informają o stanie mienia gminy Gizałki,
d)  stanowisko komisji stałych w sprawie  wykonania budżetu gminy,
e)  przedstawienie opinii  RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu 
      gminy za 2012 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,  
f)  dyskusja nad sprawozdaniami,
g)  głosowanie projektu uchwały;

2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki 
z wykonania budżetu gminy za 2012 rok        

a)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w 
sprawie udzielenia absolutorium, 

1



c)  dyskusja,
d) głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie   
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki - podjęcie uchwały.

  3) w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w 
Gminie Gizałki” o nr POKL.09.01.01-30-073/12;

4) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego  
na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 
azbest w roku 2013;  

5) w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2013 r;

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

7) w sprawie zgłoszenia sołectwa Szymanowice do programu  
"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

  7.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.
       8.  Interpelacje i zapytania radnych.
       9.  Wolne głosy i wnioski.
     10.  Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady po odczytaniu porządku obrad powitał w miejscu tym przybyłego na 
obrady Starostę Pleszewskiego Michała Karalusa. Oznajmił, że na prośbę  Pana Starosty 
Powiatu Pleszewskiego udziela mu głosu przed rozpoczęciem obrad.  Pan Starosta oznajmił, 
że  chce  przedstawić  prezentację  multimedialną  o  przedsięwzięciu,  o  którym  media  już 
pisały i wielu z państwa zainteresowanych już wie.  Chodzi o remont drogi Białobłoty – 
Chocz. Idea tej drogi była wcześniej poruszana, powstało Stowarzyszenie w Białobłotach, 
które kilka lat temu zgłaszało ten problem. Kwestia polega na tym, skąd zdobyć pieniądze. 
Następnie Pan Starosta na mapie przedstawił trasę drogi, wyjaśnił, że przejazd tą drogą to 
najkrótsza trasa jadąc z Pleszewa przez Chocz do Konina. Poinformował, że po rozmowach 
z  Marszałkiem,  Panem  Wojciechem  Jankowiakiem  i  z  Wójtem  Robertem  Łozą,  ze 
środowiskiem Gminy Gizałki, Gminy Chocz  i Nadleśnictwem Gminy Grodziec, pojawił się 
pewien pomysł. Obecnie  ta droga jest gruntowa. Całość drogi tj. 24 km, czas przejazdu 25 
min. natomiast odcinek o którym mówi tj. 10,5 km czas przejazdu 12 min. Na odcinku tej 
drogi w m. Chocz, gdzie droga jest wąska ze względu na bezpieczeństwo ludzi, budynków 
(wibracje) musi powstać obwodnica. Dalej Pan Starosta przedstawił dwa montaże finansowe 
całej inwestycji. Pierwszy z założeniem, że  koszt wyniesie 25 mln zł, drugi, że 30 mln. 
Kolejny warunek, to pozyskanie w 50 % środków z Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie ma 
być  zrealizowane  w  montażu  finansowym:  Powiat  Pleszewski,  Województwo 
Wielkopolskie, Gmina Chocz, Gizałki i Nadleśnictwo Taczanów. Kolejny wariant zakładał 
80 % dofinansowanie ze środków UE. 
W związku z zakończonym wystąpieniem Pan Starosty Przewodniczący Rady przeszedł do 
realizacji porządku obrad i zwrócił  się z zapytaniem, czy przedstawiony porządek obrad 
zostaje zaakceptowany przez radnych. Radni jednogłośnie, tj. 15 głosami za opowiedzieli 
się za przyjęciem porządku obrad.
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PUNKT  3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący Rady  zwrócił się z zapytaniem do członków Rady, czy są zapytania lub 
uwagi do protokołu,  Radni jednogłośnie, tj. 15 głosami za, przyjęli protokół z poprzedniej 
Sesji.

PUNKT 4 –  INFORMACJA  PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH 
PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają  pytania do przedstawionej 
informacji. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
Nikt z radnych nie zabrał głosu, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad. 

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
 
Uchwała Nr XXX/175/2013  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2012 r.
a)  rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 
b)  rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy, 
c)   zapoznanie się z informają o stanie mienia gminy Gizałki,

Przewodniczący Rady poprosił Panią Skarbnik o zabranie głosu i omówienie sprawozdania. 
Pani Skarbnik przystąpiła do omówienia sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawiając 
kolejno wykonanie dochodów, wydatków, inwestycje gminne, majątek trwały gminy oraz 
zadłużenie gminy, pozyskane środki z UE, dotacje. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 
do protokołu.

d) stanowisko komisji stałych w sprawie  wykonania budżetu gminy.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie 
opinii komisji o wykonaniu budżetu.

Pan Kazimierz Woźniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji 
o wykonaniu budżetu za 2012 r., opinia jest pozytywna. 
Pan Mieczysław Sawicki -  Przewodniczacy Komisji  Rolnictwa i  Porządku Publicznego 
przedstawił opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2012 r., opinia jest  pozytywna. 
Pani Teresa majdecka - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinię 
komisji o wykonaniu budżetu za 2012 r., opinia jest pozytywna  
Pani  Katarzyna  Lochdańska -  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Opieki 
Społecznej przedstawiła opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2012 r., opinia komisji jest 
pozytywna. Opinie stanowią załącznik nr 1,2,3 do protokołu. 
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e) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2012 r. 
wraz z informacją o stanie mienia jednostki.

Pani  Donata  Potocka  -  Skarbnik  Gminy  odczytała  Uchwałę  Nr  SO-0954/19/4/Ka/2013 
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 kwietnia 2013 
r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gizałki sprawozdaniu z wykonania 
budżetu Gminy za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Jednostki. Skład Orzekający 
wyraził opinię pozytywną. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

f)  dyskusja nad sprawozdaniami.

Głos zabrał Pan Krzysztof Andrzejewski oznajmił, że odnośnie budżetu wszystko by pięknie 
grało,  gdyby Pan Wójt  dołączył  swoją  prawdomówność  i  jawność.  Jak  może  głosować 
radny, który jest traktowany jak piąte koło u wozu – pytał. Następnie wyjaśnił, że będąc na 
posiedzeniu Komisji Oświaty Pan Wójt  spieszył się na odbiór pewnej inwestycji. Dopiero 
gdy spytał czy to chodzi o salę w Wierzchach Pan Wójt odpowiedział, że tak. O odbiorze nie 
był poinformowany ani on, ani Pani Sołtys, tak samo było przy odbiorze drogi powiatowej 
w Wierzchach. W miejscu tym Przewodniczący Rady stwierdził, że tematyka, którą radny 
porusza wykracza poza dyskusje nad sprawozdaniami. Prosi aby te  sprawy przedstawił w 
wolnych głosach i wnioskach. 
Głos  zabrała  Pani  Teresa  Majdecka  oznajmiła,  że  opinie  poszczególnych  komisji  Rady 
Gminy o wykonaniu budżetu są pozytywne, Pozytywną opinię wydała również Regionalna 
Izba Obrachunkowa. Budżet zamknął się nadwyżką, nie deficytem. Uważa, że Pan Wójt 
wraz z pracownikami komórki finansowej prawidłowo realizują budżet gminy. 
Głos zabrał Pan Wójt  i wyjaśnił, że w roku 2012 powstała nadwyżka w kwocie 537,475 zł, 
jest to dość duża kwota. Nadwyżka została wypracowana w związku z pozyskaniem ponad 1 
mln zł z podatku VAT z przedsięwzięć realizowanych w ciągu ostatnich 2 lat.  Gdyby nie 
został  pozyskany  podatek  te  wolne  środki  musiałyby  iść  na  spłatę  zobowiązań,  które 
powstały  znacznie  wcześniej.  Obecnie  nadwyżka  zostanie  przeznaczona  na  dopełnienie 
środków do zaplanowanych w budżecie  tegorocznych inwestycji, gdyby częściowo środki 
pozostały,  to będą mogli  się nimi  asekurować na kolejny rok. W 2014 roku nie będzie 
możliwości pozyskania podatku VAT. W kolejnym roku gmina musi dotrzymać wskaźników, 
które są  ustalone ustawą o Finansach Publicznych. Poinformował, również, że na ten rok 
zadłużenie  trzeba  będzie istotnie obniżyć, przynajmniej o 10 %, wobec czego trzeba będzie 
wydać bardzo duże środki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Dodał, że spłata ta 
nie wpłynie na realizację wcześniej zaplanowanych inwestycji. 
Przewodniczący  Rady  odczytał  Uchwałę  Nr XXX/174/2013  w  sprawie  zatwierdzenia 
sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania  budżetu  Gminy 
Gizałki za 2012 r. Następnie  poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania 
na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  XXX/174/2013   w  sprawie 
zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania 
budżetu  gminy  Gizałki  za  2012  r.  została  podjęta  została  11  głosami  za,  przy  4 
wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

a)  przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
Wójtowi Gminy Gizałki.

Pan Kazimierz Woźniak -  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę Komisji 
Rewizyjnej  Rady  Gminy  Gizałki  z  dnia  29  kwietnia  2013  roku  w  sprawie  wniosku  o 
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udzielenie  Absolutorium  Wójtowi  Gminy  Gizałki  za  2012  r.  Komisja  pozytywnie 
zaopiniowała wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdanie za 2012 r. wraz z informacją 
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.  i  wnosi do Rady Gminy Gizałki o 
udzielenie Panu Robertowi Łozie – Wójtowi Gminy Gizałki absolutorium za 2012 r. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

b)  przedstawienie  opinii  RIO o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia 
absolutorium, 

Pani Teresa Majdecka  oczytała Uchwałę nr SO – 0955/6/4/Ka/2013 Składu Orzekającego 
Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  10  maja  2013  roku  w  sprawie 
wyrażenia  opinii  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Gizałki  o  udzielenie 
absolutorium.
Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu

c) dyskusja

Przewodniczący  Rady  otworzył  dyskusję  nad  wnioskiem  w  sprawie  udzielenia 
absolutorium.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.

d) głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 
Wójtowi Gminy Gizałki - podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady oczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na brak 
pytań  poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych 
było  15  radnych.  Uchwała  Nr  XXX/175/2013  w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
Wójtowi Gminy Gizałki  z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.  została podjęta 11 
głosami za, przy 4 wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

W miejscu tym Pan Przewodniczący w imieniu własnym i Rady złożył na ręce Pana Wójta 
gratulacje  oraz  wręczył  kwiaty.  Podziękował  za  włożony wysiłek  w  realizację  budżetu, 
jednocześnie życzył aby dalsza realizacja przebiegała równie dobrze jak do tej pory.
Gratulacje w miejscu tym złożyli: przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych oraz 
przedstawiciel sołtysów. 

Głos  zabrał  Pan  Wójt   i  złożył  serdeczne  podziękowania  radnym,  którzy   pracują  nad 
budżetem. Podejmują decyzje, które inwestycje są realizowane, które przesuwane na kolejne 
lata.  Podejmują decyzje dotyczące konkretnych przedsięwzięć,  które są potrzebne naszej 
gminie.  Zapotrzebowanie  jest  duże  chociażbym  z  tego  względu,  że  poziom  życia 
mieszkańców z każdym rokiem wzrasta, mamy coraz większe oczekiwania,  a możliwości 
finansowe są  jakie  takie  jakie  są.  W najbliższym czasie  będą  musieli  tym obowiązkom 
sprostać.  Dlatego  składa  serdeczne  podziękowania  dla  państwa radnych,  którzy potrafią 
stanąć na wysokości zadania, wyznaczają dla niego kierunki, po to by mógł prawidłowo 
realizować budżet i  spełniać oczekiwania mieszkańców.  Następnie złożył  podziękowania 
Paniom  i  Panom  Sołtysom,  za  wspieranie  przy  realizacji  różnych  przedsięwzięć. 
Podziękował za współpracę  Kierownikom jednostek organizacyjnych: Szkół, Przedszkola, 
Pani  Jolancie  Roszak  -  Dyrektor  GCK,  Pani  Prezes  ZK  i  pracownikom.  Serdeczne 
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podziękowania złożył  Pani Skarbnik i pracownikom Urzędu Gminy, podkreślił, że ich praca 
na co dzień powoduje, że realizacja budżetu jest dobra. RIO bardzo rzadko zgłasza uwagi. 
Serdeczne  podziękowanie  złożył  Pani  Annie  Glapie  Sekretarz  Urzędu  Gminy.  Równie 
serdeczne podziękowania złożył na ręce samorządowców: Panu Staroście, Radnym Rady 
Powiatu.  Podkreślił,  że  w  przypadku  gdy  chcą  coś  zrobić  wspólnie  zawsze  jest 
przychylność,  zawsze  jest  wsparcie.  Nie  ma  na  Sesji  przedstawiciela  samorządu 
województwa, ale również kieruje podziękowania w tym kierunku. Oznajmił, że mamy duże 
wsparcie  finansowe jeśli  chodzi  o budowę dróg dojazdowych do pól.  W ubiegłym roku 
otrzymaliśmy na ten cel 250 tys. zł, wcześniej mówił że jest to największa dotacja w historii  
gminy.  Wie  już  dziś,  że  w  tym  roku  będzie  jeszcze  więcej  środków  z  Urzędu 
Marszałkowskiego.  Dzięki  temu będą  mogli  zrealizować  wszystkie  drogi,  które  ujęli  w 
budżecie i zaplanowali, łącznie z drogą w m. Kolonia Ostrowska. Jest tam pokaźny odcinek 
drogi. Podziękował mediom, które odwiedzają gminę i piszą o nas, nie powie jak, po prostu 
piszą, bo taka ich rola. Na zakończenie raz jeszcze podziękował wszystkim i oznajmił, że 
liczy nadal na dobrą współpracę.

Uchwała  Nr  XXX/176/2013  w  sprawie  zatwierdzenia  projektu  pn.  „Wesołe 
przedszkolaki w Gminie Gizałki” o nr POKL.09.01.01-30-073/12.

Przewodniczący Rady odczytał projekt  poprosił o zadawanie pytań. 
Pani  Grażyna  Walczak  poprosiła  o  przybliżenie  projektu  uchwały  sołtysom.  Pani  Anna 
Glapa - Sekretarz Gminy poinformowała, że projekt będzie realizowany od 22 czerwca br. 
do 31 lipca 2014 roku. Od 1 sierpnia br.  do przedszkola będą mogły uczęszczać dzieci. 
Aktualnie  zaprasza  się  rodziców  do  zapisywania  dzieci.  Sołtysi  otrzymali  informację  o 
zapisach do wywieszenia w gablotach do wiadomości publicznej mieszkańców. Oferta zajęć 
w przedszkolu jest bogata: będą zajęcia z rytmiki, zajęcia korekcyjne, logopedyczne, zajęcia 
artystyczne,  nauka  języka  angielskiego.  Przedszkole  będzie  organizowało  wycieczki  dla 
maluchów.  Będzie  również  szeroka  współpraca  z  rodzicami.  Pani  Grażyna  Walczak 
poprosiła o podanie miejsca składania wniosków o przyjęcie do pracy do tego przedszkola. 
Pan  Wójt  poinformował,  że  wnioski  należy  składać  do  dyrektor  przedszkola. 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXX/176/2013 w sprawie zatwierdzenia 
projektu pn. „Wesołe przedszkolaki w Gminie Gizałki” o nr POKL.09.01.01-30-073/12 
została podjęta  15 głosami za, czyli jednogłosnie.  Uchwała stanowi  załącznik nr  10 do 
protokołu.

Uchwała  Nr  XXX/177/2013  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu 
Pleszewskiego  na  realizację  programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających 
azbest w roku 2013.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na 
brak  pytań   poddał  projekt  uchwały pod głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad 
obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  XXX/177/2013  sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej  dla  Powiatu  Pleszewskiego  na  realizację  programu  usuwania  azbestu  i 
wyrobów  zawierających  azbest  w  roku  2013 podjęta  została  15  głosami  za,  czyli 
jednogłosnie. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 
Uchwała Nr XXX/178/2013 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2013 r.

Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały  Z  uwagi  na  brak  pytań  poddał  projekt 
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uchwały pod głosowanie.  Podczas  głosowania  na sali  obrad obecnych było 15 radnych. 
Uchwała Nr XXX/178/2013 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2013 r.  podjęta 
została 15 głosami za, czyli jednogłosnie. Uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu  

Uchwała Nr XXX/179/2013 w  sprawie  zmian  do Wieloletniej  Prognozy  Finansowej 
Gminy  Gizałki  na  rok 2013-2021. 

Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały Z uwagi  na brak pytań   poddał  projekt 
uchwały pod głosowanie.  Podczas  głosowania  na sali  obrad obecnych było 15 radnych. 
Uchwała Nr XXX/179/2013 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy 
Gizałki  na  rok 2013-2021 podjęta została 15 głosami za,  czyli  jednogłośnie.  Uchwała 
stanowi załącznik nr 13 do protokołu  

Uchwała Nr XXX/180/2013 w sprawie zgłoszenia sołectwa Szymanowice do programu 
"Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020".

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały,  poprosił o zadawanie pytań. Pani Beata 
Strzelewicz  oprosiła  o  przybliżenie  uchwały  sołtysom.  Pan  Wójt  poinformował,  że 
samorząd Województwa Wielkopolskiego realizuje program unijny,  który został  nazwany 
„Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013-2020".  W  ciągu  2  tygodni  należało  przygotować 
niezbędne dokumenty aby przystąpić  do tego programu.  W związku z tym, że na dzień 
dzisiejszy tylko  w m.  Szymanowice  gmina  miała  zabezpieczone środki  na  rewitalizację 
parku,  w oparciu  o  te  środki  chcą  wystąpić  o  kolejną  dotację  do  tego przedsięwzięcia. 
Natomiast  kolejne  miejscowości  mogą przystąpić  do  tego programu.  Do końca  czerwca 
chcieliby  podjąć  współpracę  z  poszczególnymi  sołectwami,  które  wyrażą  taką  wolę. 
Wyjaśnił,  że  w  roku  2014  r.  kolejne  sołectwa  mogą  złożyć   wnioski  celem uzyskania 
dofinansowania  do  przedsięwzięć,  które  na  terenie  poszczególnych  miejscowości  będą 
realizowane.  Przedsięwzięcia  te  muszą być  wpisane  w Strategię  Rozwoju Województwa 
Wlkp.  Konkurencja jest  bardzo duża,  ponieważ do konkursów, które są ogłaszane przez 
Marszałka  Województwa  startuje  cała  Wielkopolska.  Na  ostatni  konkurs  zgłoszono  170 
miejscowości,  a środków do podziału jest  mniej więcej na 20% wniosków. Wyjaśnił,  że 
teraz było bardzo mało czasu na przygotowanie wniosku. Będą rozmawiać z  Sołtysami, 
Radami  Sołeckimi  z  pozostałych  miejscowości,  które  zechcą  współpracować  i  spróbują 
sięgnąć po te środki.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały  Z uwagi  na brak pytań   poddał  projekt 
uchwały pod głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych 
Uchwała  Nr  XXX/180/ w  sprawie  zgłoszenia  sołectwa  Szymanowice  do  programu 
"Wielkopolska  Odnowa  Wsi  2013-2020"  podjęta  została  15  głosami  za,  czyli 
jednogłosnie. Uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

PUNKT  7 –   ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE  RADNYCH

Pan  Wójt  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  wpłynęła  jedna  interpelacja  od 
radnej  Pani  Teresy  Majedckiej  w  sprawie  urządzenia  boiska  do  siatkówki  na  placu 
rekreacyjno-sportowym w m. Nowa Wieś. Temat przeanalizowali i okazało się, że nie ma 
tam większego problemu aby takie boisko urządzić. Nakład finansowy jest niewielki, ale 
muszą  wygospodarować środki w budżecie. Na dzień dzisiejszy można zakupić siatkę. Jeśli 
pan  Sołtys  Nowej  Wsi  wyrazi  zgodę  to  jemu  przekażą  tę  siatkę  aby   zarządzał.  Pan 
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Stanisław Mostowski odpowiedział, że zgadza się.
Pan Wójt oznajmił, że odpowie jeszcze na zapytanie z ostatniej sesji. Radny pan Krzysztof 
Andrzejewski  domagał  się  pokazania  rachunków,  które  dotyczyły usługi,  które  rzekomo 
świadczył w postaci powożenia bryczką. To zostało sprawdzone i może odpowiedzieć, że  w 
urzędzie gminy faktur na tę usługę nie ma. Tylko z informacji mieszkańców wie, że pan 
radny powoził bryczką. Dalej Pan Wójt wyjaśnił, że w tym okresie są wystawione 4 faktury 
przez inne osoby. Jeśli chodzi o pana Zenona Tomaszewskiego, to też faktur wystawionych 
na  Urząd  Gminy  nie  ma  Jeśli  cokolwiek  pan  Tomaszewski  robił,  to  robił  jako 
podwykonawca, nie jako Zenon Tomaszewski.

PUNKT  8 –    INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Radni nie zabrali głosu. 

PUNKT  9 –  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Przewodniczący  Rady  Gminy   oznajmił,  że  ponawia  prośbę  o  wzięcie  udziału  w 
samorządowym  turnieju  piłki  nożnej  powiatu  pleszewskiego.  Zaproszenie  wpłynęło  od 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie.  Dodał,  że  on i  Pan Wójt  bardzo chętnie 
wezmą udział, zaprasza pozostałych. 
Pan Kazimierz Woźniak oznajmił, że ma prośbę do członków Komisji Rewizyjnej, którzy 
wstrzymali  się  od  głosu  przy  głosowaniu  o  udzielenie  absolutorium  aby  uzasadnili  tę 
decyzję. Przypomniał, że wcześniej było głosowanie nad sprawami budżetu, nad wnioskiem 
Komisji Rewizyjnej i zawsze było 100% za. 
Przewodniczący Rady Gminy  oznajmił, że  jest to ich suwerenna decyzja. 
Pani Beata Strzelewicz odpowiedziała, że na tej sali działy się już różne rzeczy. Komisja 
Rewizyjna, która na Komisji zaopiniowała budżet i wykonanie budżetu w kolejnym dniu na 
absolutorium głosowała za nie udzieleniem absolutorium. Po czym stwierdziła, że nie będą 
się tłumaczyć bowiem członkowie ówczesnej Komisji Rewizyjnej się nie tłumaczyli. 
Pan Kazimierz Woźniak stwierdził, że do dzisiaj nie wie czy są zarzuty, czy były zarzuty.
Pan  Zbigniew  Bachorski   poprosił  o  naprawienie  wyrw  na  drodze  wojewódzkiej  w 
Tomicach, koło figury.
Pani Teresa Majdecka zgłosiła  do Pana Starosty prośbę w sprawie naprawy chodnika przy 
drodze wojewódzkiej koło przystanku PKS w m. Nowa Wieś.  
Pan  Kazimierz  Woźniak  wyraził  swoje  zdziwienie  wobec  wypowiedzi  pana  Starosty, 
który  powiedział,  że  nic  nie  dało  zbieranie  podpisów  i  pisanie  wniosków  przez 
Stowarzyszenie  w  Białoblotach   w  sprawie  drogi.  Poddał  wątpliwość,  czy  wobec  tych 
działań obecna decyzja odnośnie drogi by w ogóle zapadła. 
Pan Krzysztof Andrzejewski oznajmił, że jego głos wstrzymujący nie świadczy, o tym że 
budżet  jest  źle  wykonany,  że  ma coś  do osoby Pana Wójta.  Prosi  tylko,  aby Pan Wójt 
traktował niektórych radnych tak jak pozostałych, czyli równo. Jak wcześniej powiedział na 
posiedzeniu Komisji Pan Wójt informował, że wyjeżdża na odbiór sali. Nie poinformował 
zainteresowanych.  Dodał,  że  nie  jest  radnym  od  siebie,  tylko  został  wybrany  przez 
mieszkańców, tak samo jak Pan Wójt. Prosi o lepsze traktowanie niektórych radnych, mówić 
to,  co się  dzieje.  Dalej  wyjaśnił,  że  radny Madalski  pytał  o  zaproszenie na  spotkanie z 
biskupem, ” nie mówicie nic”. On pyta o salę w Wierzchach, „nie mówicie nic” i dlatego 
jego głos jest wstrzymujący. Powtórzył, do budżetu nie ma nic, do osoby Pana Wójta nie ma 
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nic, tylko do zachowania Wójta, aby traktowano wszystkich radnych równo. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  oznajmił,  że  odpowie  w  sprawie  zaproszeń.  Odnośnie 
spotkania z biskupem została  odpowiedź udzielona, wyraźnie wtedy powiedział, że nikogo 
nie zapraszał. Pan Wójt również wyjaśnił na jakiej zasadzie były zaproszenia. Prosi teraz nie 
mówić, że odpowiedź  nie została udzielona.  
Pan Wójt  wyjaśnił, że jeżeli chodzi o odbiór inwestycji, to procedura jest taka, że to on 
powołuje komisję do odbioru. Inwestycji jest dużo, ale to nie jest tak, że radni czy sołtysi 
biorą udział w każdym odbiorze, każdej inwestycji. Dalej wyjaśniał, że zawsze uważał, że w 
skład  komisji  winny  wejść  osoby  merytoryczne,  czyli  pracownicy,  inspektor  nadzoru, 
Odbiór  winien  być  przeprowadzony  w  obecności  wykonawcy  Natomiast  osoby 
reprezentujące daną społeczność też powinny brać udział, ale już nie jako członek komisji 
ale jako osoby mogące wskazać członkom komisji uchybienia, niedociągnięcia. Zależy też 
jaka to jest inwestycja. Jeżeli inwestycja dotyczy kilku miejscowości to trudno wołać 20 czy 
30  osób  aby  uczestniczyli  i  swoje  żale  wylali.  Jeśli  chodzi  o  termin  odbioru  sali  na 
Wierzchach to został on ustalony w innym terminie niż ten uzgodniony z nim. Decyzja ta 
została  podjęta przez pracowników ze względu na inspektora nadzoru, który nie mógł być 
w  wyznaczonym terminie. O tej decyzji został później poinformowany, tutaj decyzja co do 
daty i godziny była uwarunkowana przez inspektora nadzoru i wykonawcę.  Jeżeli chodzi o 
odbiór to uczestniczą radni, sołtysi, tutaj jako przykład podał odbiór GCK Tomice. Dalej 
wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o  salę  Wierzchy  też  tak  było,  był  przedstawiciel  straży, 
poproszono Panią Sołtys. Pan radny był na komisji, ale to nie znaczy, że nie mógł być przy 
odbiorze. Dodał, że jeśli chodzi o traktowanie takie czy inne, to uważa, że zarzut jest bez 
sensu, bo tak faktycznie nie jest. Tutaj jeśli już, to była sprawa przypadkowa,  nie złośliwa – 
wyjaśnił Wójt. Po czym dodał, że jeśli Pan radny czuje się urażony to przeprasza. 
Pan Krzysztof Andrzejewski oznajmił: że nie chodziło jemu o to, że musi tam być, ale Pan 
Wójt powinien na komisji poinformować go, że sala w m. Wierzchy jest dzisiaj do odbioru.  
Pan Wójt odpowiedział, że to powiedział.
Pan Krzysztof Andrzejewski  wyjaśnił, że wypowiedź pana Wójta była taka, że ma odbiór 
pewnej inwestycji i kto ma jakąś sprawę to prosi szybko, bo się spieszy. Nie powiedział Pan 
Wójt dokąd jedzie. Dalej wyjaśnił, że dowiedział się o odbiorze i to go zabolało, że Wójt nie 
informuje go o tym. Starał się o tą salę i o drogę, a nawet telefonu z informacją na ten temat 
do niego nie było. A Pani Sołtys została poinformowana dopiero po przyjeździe Wójta na 
salę, dopiero Pan Wójt zadzwonił.
Pan Wójt wyjaśnił, że to nie on dzwonił do Pani Sołtys. Ale przyjechała i dziękuje jej za to.
Pan Krzysztof Andrzejewski dodał, że właśnie tak powinno być, nie dzielić ludzi tylko 
łączyć. 
Pan Eugeniusz Walkowiak zwrócił się do Wójta, i oznajmił, że przez jakiś czas było trochę 
normalności. Ale tu co jakiś czas powraca jak bumerang sprawa kanalizacji, oświetlenia itd. 
Sprawy te dotyczą nie tylko poprzedniego Wójta ale i poprzednich radnych. Ma pytanie czy 
wszystkie te sprawy wykonane za poprzednią radę i poprzedniego Wójta to rzeczywiście 
taki bubel?  Na pewno nie, a tu wszystko jest niezgodne z prawem. Tak być nie powinno –  
stwierdził  radny.   Po czym dodał:  „Panie Wójcie  w końcu zacznijmy działać  na swoje 
konto”.  Tutaj  tak  to  wygląda  jakbyśmy robili  karierę  polityczna  i  ślizgali  się  tylko  na 
plecach  poprzednika.  A tak  być  nie  powinno.  Podał  przykład  gminy Chocz,  gdzie  niby 
wielka afera była, ale 4 czy 5 wpisów w internecie, zakończone  spokój. 
Pan Wójt  stwierdził, że jeżeli chodzi o ślizganie się na czyiś plecach  to bardzo chciałby 
ściskać się na plecach  poprzednika chociażby jak wójt w gminie Chocz. Ale nie może. Ma 
cały czas jakieś sprawy do uregulowania bardzo poważne, które skutkują bardzo poważnymi 
konsekwencjami finansowymi, to nie jest tysiąc ani dwa. Kwoty są ogromne jeśli interesują 
się tym odpowiednie służby, które widzą nieprawidłowości. To czy on ma w ogóle radnych 
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o tym nie informować. Na sesji  o tym  nie mówił. Dalej  pytał,  czy jeśli  była określona  
kontrola i  stwierdziła nieprawidłowości, które skutkują karą dla gminy, to ma o tym nie 
powiedzieć ? Nie ma innego wyjścia. Robi wszystko, aby gmina nie musiała tych kosztów 
ponosić. Piszą teraz odwołania, ale skutki są, jakie są. Nie wie czy kar nie trzeba będzie 
zapłacić.  Stwierdził:  każdy  ma  prawo  się  pomylić.  Po  czym  dodał,  że  Wójt  podpisuje 
dziennie dziesiątki dokumentów, nigdy nie ma pewności czy wszystko jest zawsze idealne. 
Nie jest przyjemnością informowanie radnych, że jest taka czy inna nieprawidłowośći. Ma 
pełną świadomość, że każdy łącznie z nim może mieć kiedyś podobny problem. Ale nie 
słyszał nigdy, żeby była  taka sytuacja, że mają setki tysięcy  złotych  kar i odszkodowań, a 
Wójt  siedzi  cicho.  Można to  podać spokojnie  nie  pastwić  się  nad poprzednikami,  tylko 
normalnie  informować,  bo tak trzeba.  Przypomniał,  że  radny sam kiedyś powiedział,  że 
trzeba to zgłosić odpowiednim organom, trzeba zrobić porządek bo są nieprawdziwości. No 
i co ? - pytał Wójt. Dodał, że  chodzić po prokuraturze, sądzie, to żadna przyjemność.  Dalej 
wyjaśnił,  że  jeśli  tego  nie  zrobi  to  będzie  za  to  odpowiedzialny,  będą  konsekwencje 
wyciągnięte  wobec  niego.  Jest  funkcjonariuszem  publicznym.  Sytuacje  są  trudne 
i nieprzyjemne, oby się skończyły dobrze i tego by chciał. 
Pan Eugeniusz Walkowiak  stwierdził, że tego co powie nie powinien mówić ale czy Pan 
Wójt sobie wyobraża, że poprzednik Wójt Piasecki zastał gminę Gizałki z pełnymi sejfami 
dolarów, waluty euro. Nie, było różnie, ale Wójt i rada odcięli się od tego. Nie było spraw w 
mediach, był spokój.
Pan Wójt wyjaśnił, że chciałby mieć taką sytuacje finansową jaką  miał Wójt Piasecki  gdy 
zaczynał   kadencję.  Następnie dodał,  Państwo to widzieli,  pokazał to na  odpowiednich 
kwotach i procentach zadłużenia. Stwierdził, że tylko by marzył o takiej sytuacji. A jeśli 
chodzi o inne sprawy to chyba teraz jest trudniej.
Pan Tadeusz Kostuj złożył wszystkim podziękowanie za pracę  na czele z panem Wójtem, 
któremu  składa  gratulacje.  Oznajmił,  że  nawiąże  krótko  do  sprawy złego  stanu  dróg  i 
sprawy bezpieczeństwa. Dodał, że widziałby tu też udział państwa, gdyż w Polsce czasami 
wydaje  się  potężne  pieniądze  na  buble.  Dziękuje  za  naprawienie  drogi  wylotowej, 
poobcinanie gałęzi. Dziękuje za ten postęp i to co zostało zrobione. 
Pani Beata Strzelewicz  stwierdziła, że  cały czas jest dyskwalifikowane, zdeklasowane, 
zminimalizowane, to co robiono przedtem. To, że gmina została wyprowadzona finansowo 
na prostą teraz w  oczach Pana Wójta zrobiło się żadnym osiągnięciem. I to, że ludzie nie 
stali  godzinami w kolejce do kasy czekając na swoje przysługujące zasiłki.  To, że teraz 
gmina jadąc do jakiegokolwiek urzędu ma drzwi otwarte, bo stare zaległości zostały przez 
poprzedniego Wójta zostały zapłacone.  Żadne z tych spraw nie mają dla obecnego Pana 
Wójta  żadnego znaczenia. Przed poprzednią kadencją przed Gizałkami w innych urzędach 
były drzwi zamknięte. Po czym stwierdziła, że Pan Wójt przed chwilą w swojej wypowiedzi 
zrobił to, co cały czas robił.  Nie ma dla Wójta znaczenia, że powstały 4 boiska, zrobiono 
remonty, parkingi. Dla Pana Wójta to nie istnieje – stwierdziła radna.  Liczy się tylko to co 
teraz  on  zrobił.  Po  czym radna   podała  przykład  remontu  w domu i  zganiania  błędów 
jednego  fachowca  ze  względu  na  pracę  poprzednika. Oznajmiła,  że  tutaj  odnosi  takie 
wrażenie. Dalej  stwierdziła, że należy ciągnąć to co zostało zrobione, a nie róbmy cały czas 
coś  z  niczego,  z  poprzedniej  kadencji.  Było  też  wiele  kłopotów  i  wszystko  zostało 
wyprowadzone na prostą – oznajmiła radna. 
Pan Wójt odpowiedział, że jeśli chodzi o wyprowadzenie  gminy na prostą, to jest po prostu 
kłamstwo. Ponieważ śp. Lehmann odchodząc z funkcji Wójta pozostawił gminę zadłużoną 
na  poziomie  nawet  nie  30  %.  I  on  chciałby mieć  zadłużenie  na  takim poziomie,  jakie 
pozostawił pan Lehmann. Na prostą finansową wyprowadził gminę Wójt Lehmann, który 
przy końcu kadencji robił to samo co on teraz robi, czyli spłacał zadłużenie i doprowadził do 
tego, że w kolejnej kadencji można było sięgnąć po środki unijne, ponieważ gmina była 
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oddłużona. Taka jest prawda i pokazywał to na konkretnych cyfrach, konkretnych kwotach. 
Chciałby mieć takie zadłużenie na poziomie około 28 %. Dodał,  że szanuje wszystkich, 
którzy budują i  robią po to,  żeby społeczeństwo coś miało.  A że przy okazji  inwestycji 
mamy określone kłopoty, to Pani radna wybaczy, ale nie może cały czas mówić, że kłopoty 
to  jego  specjalność.  On  ma  się  zmierzać,  ma  robić  co  trzeba  za  poprzednika  i  cicho 
siedzieć?. Natomiast  to co on robi,  to nie jest dobre, czasami jest krytykowany. Tak nie jest, 
drobnych rzeczy nie mówi, nie informuje opinii publicznej, ale jeśli są określone kary czy 
zobowiązania, które trzeba uregulować i skutkują budżetowo bardzo dużymi kwotami, to 
zrobić to musi. Po czym dodał - prosi mówić prawdę. 
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił: jeśli koszt oświetlenia ulicznego opiewa na 17 tys. 
zł a przyszła kara (40 tys. zł) i  było już odwołanie - to jest to zwykła niegospodarność.  
Urzędnik miał nad tym pieczę, powinien za to odpowiadać, ale za całość odpowiada Pan 
Wójt.  Jeśli  chodzi  o  sprawę  działki,  która  jest  warta  około  50  tys.  zł,  to  przyszło  do 
zapłacenia ponad 100 tys. zł. Kanalizacja w m.  Ruda Wieczyńska kolejne 20 tys. zł, aby 
wyprowadzić dokumentację. Razem podsumowując to 160 tys. zł.  Pyta więc to Pan Wójt 
ma nic nie mówić, brać tą odpowiedzialność za niegospodarność na siebie ? 
Pan  Starosta oznajmił,  że  odpowie  radnemu  Panu  Woźniakowi  dlaczego  przedstawił 
prezentację. Jak mówił, budują montaż finansowy tej inwestycji. Tę samą wizję remontu 
drogi  prezentował  na  sesji  w Choczu.  Ma też  wywołaną  Uchwałę  Rady Powiatu,  która 
aprobuje pomysł.  W czerwcu planowane jest spotkanie wszystkich uczestników projektu w 
gminie  Gizałki.  Przyjął  petycję  i  był  na zebraniu,  na którym Stowarzyszanie  Białobłoty 
mówiło o tym pomyśle. To nie jest tak, że lekceważy petycję. Chciał tylko powiedzieć że od 
pisania  petycji  nic  nie  będzie.  Musi  być  pomysł  jak  to  zrobić.  W nowej  perspektywie 
finansowej będą promowane  projekty które oddziałują w szerszej przestrzeni. Wspomniał o 
KOP. Dodał: „ my nie możemy się zgodzić, że większość pieniędzy skonsumuje Poznań”. 
Musimy budować projekty, które są szansą dla nas. Z tym  projektem mamy szansę dlatego, 
że jest to montaż finansowy,  chcemy drogę zrobić  wspólnie. Potem chcemy  przekazać ją 
Marszałkowi,  ponieważ  utrzymanie  tej  drogi  przez  okres  zimowy  i  bieżące  jej 
konserwowanie jest kosztowne. Pan Marszałek powiedział, że Chocz musi mieć obwodnicę, 
ponieważ ZDW jako zarządca drogi nie dostanie zgody na wprowadzanie ciężkiego ruchu 
do  tak  małej  miejscowości.  Gmina  musi  wywołać  uchwałę  o  planie  zagospodarowania 
przestrzennego, musi wykupić działki, gdzie droga będzie przebiegała. Realizacja tej drogi 
musi  być   wpisana  do  planów  poprawy  dróg  wojewódzkich,  do  planów  finansowych 
Marszałka. Musi dzisiaj odpowiedzialnie powiedzieć, że nie wie czy ta inwestycja  zostanie 
zrobiona.  Przedstawił  wizję i  postara się ją  zrealizować.  Takie pieniądze jakie  nasz kraj 
może otrzymać z Unii Europejskiej będą tylko do 2020 roku. Ma nadzieję, że kiedy będzie 
decyzja  i  będzie  wypracowany wkład  finansowy gminy Gizałki,  który  będzie  wynosił 
określona kwotę, nie wie ile, 300 czy 600 tys zł państwo radni wiedząc o tym wcześniej taką 
decyzję podejmą.
Pan  Kazimierz  Woźniak stwierdził,  że  interwencje  Stowarzyszenia,  też  pobudzały 
Starostwo do dalszych wniosków. 
Pan Starosta pogratulował Wójtowi otrzymania absolutorium. Dodał, że kwiatów nie ma, 
ale ma codzienną współpracę.
Pan Krzysztof Andrzejewski  oznajmił, że za pomówienie w gazetach żąda od radnego 
przeprosin. 
Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że prosi aby prywatnie sprawę załatwili.
Pan Krzysztof Andrzejewski oznajmił, że sprawa była poruszana na sesji  
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że sprawę poruszano na zebraniu wiejskim. 
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PUNKT  10 –  ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia, o godzinie 12.30, dziękując  jednocześnie wszystkim za udział w XXX Sesji 
Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała    Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                         Roman Rojewski
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