
Protokół nr XXIX/2013
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 
            w dniu 30 kwietnia 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  9.00  witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie  stwierdził 
quorum Sesji (15 radnych).

PORZĄDEK OBRAD XXIX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 
    międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:

        1) w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
  zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok 2013;

         2) w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom 
            wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania 

 zadania objętego dotacją;

3)w  sprawie  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze 
   i  specjalistyczne   usługi   opiekuńcze   oraz   szczególnych   warunków
    częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, oraz trybu ich pobierania;

        4) w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
 gminy Gizałki;

5)  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od
właścicieli   nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian
za uiszczoną przez właścicieli  nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi;

6) zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/156/2013 z dnia 06 marca 2013 r.  
 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego  
  członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Gizałki za udział 
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  w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych 
   przez  Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gizałki;

       7) w sprawie  ustalenia  maksymalnej wysokosci pożyczek udzielanych przez
 Wójta Gminy Gizałki w roku budżetowym 2013; 

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

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

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.

            9. Wolne głosy i wnioski.
   10. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem czy są uwagi do 
porządku. Głos zabrał pan Wójt i oznajmił, że chce wnieść zmianę do punktu 6  w porządku 
obrad. Wnioskuje o wycofanie z porządku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu 
pn. "Wesołe  przedszkolaki  w Gminie Gizałki " o nr POKL.09.01.01-30-073/12. W dniu 
wczorajszym  otrzymał  wiadomość,  że  ta  uchwała  musi  być  uszczegółowiona  w  takim 
stopniu, który będzie odzwierciedlał sposób realizacji projektu. Dodał, że nie można było 
przygotować  tej  zmiany  na  dzisiejsze  obrady,  ponieważ  projekt  jest  dość  obszerny.  W 
związku z powyższym ta uchwała będzie zaproponowana na najbliższym posiedzeniu rady 
gminy. W to miejsce prosi o wprowadzenie do porządku obrad uchwały  w sprawie trybu 
postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz 
sposobu kontroli wykonywania  zadania objętego dotacją. Przewodniczący Rady poprosił o 
głosowanie nad wycofaniem z porządku obrad uchwały  w  sprawie zatwierdzenia projektu 
pn.  "Wesołe  przedszkolaki  w Gminie Gizałki "  o nr POKL.09.01.01-30-073/12.  Radni 
jednogłośnie tj.  15 głosami za przyjęli zmianę dotycząca wycofaniem uchwały. Po czym 
poprosił  o  głosowanie  nad  wprowadzeniem  do  porządku  uchwały  w  sprawie  trybu 
postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz 
sposobu kontroli wykonywania  zadania objętego dotacją. Radni jednogłośnie przyjęli do 
porządku obrad w/w uchwałę.

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. 15 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 
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MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają pytania do przedstawionej 
informacji. Głos zabrała Pani Katarzyna Lochdańska i zwróciła się z prośbą o przybliżenie 
sprawy wyznaczenia tras do nordic valking.  Pan Wójt poinformował,  że Stowarzyszenie 
Wspólnie  dla  Przyszłości  w  okolicach  Międzychodu  chce  nawiązać  współpracę  ze 
Stowarzyszeniem,  które  działa  w  podobnej  sferze.  W ramach  współpracy  ma  powstać 
projekt m. innymi ścieżek na terenie powiatu pleszewskiego. Projekt będzie finansowany ze 
środków Unii  Europejskiej.  Nasza  Gmina została  zobowiązana do wyznaczenia  1  lub  2 
ścieżek.  Wyznaczyli  takie  ścieżki  w miejscowości   Gizałki  i  na  pograniczu m.  Orlina i 
Białobłot. Taka propozycja została już wysłana. Jest jeszcze jedna rezerwowa trasa w m. 
Szymanowice  przy  rzece  Prośnie.  Ścieżki  mają  być  wykonane  profesjonalnie.  Będą  nie 
tylko  tablice  informacyjne  i  mapy  ale  i  urządzenia  nawigacyjne.  Inne  gminy  powiatu 
pleszewskiego  też  wyznaczały  ścieżki.  Jedna  ścieżka  była  obligatoryjna  tu  wpisaliśmy 
ścieżkę na Orlinie  a  druga rezerwowa.   Pani  Beata Strzelewicz poprosiła  o wyjaśnienie 
spotkanie z brokerem ubezp. w sprawie ubezpieczenia. Jakie firmy zajmują  się obecnie 
ubezpieczeniem mienia gminy. Pan Wójt wyjaśnił, że ubezpiecza firma z Łodzi  ponieważ 
zaproponowała bardzo dobre warunki jeśli chodzi o ubezpieczenie kompleksowe. Na dzień 
dzisiejszy najkorzystniejsza jest oferta PZU. Firma wykonała audyt w tym zakresie i na tej  
podstawie wybrano opcje ubezpieczenia  i firmę.  Informacja stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu.

PUNKT 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała Nr XXIX/165/2013  w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki 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 XXIX/165/2013 w sprawie 
przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok 2013 podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami 
za  i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Uchwała Nr XXIX/166/2013 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej 
spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania 
objętego dotacją;
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 XXIX/166/2013 w sprawie 
trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonywania zadania objętego dotacją podjęta została jednogłośnie, 
tj. 15 głosami za  i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała  Nr  XXIX/167/2013  w  sprawie  przyznawania  i  odpłatności  za  usługi 
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze  oraz  szczególnych  warunków 
częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, oraz trybu ich pobierania;
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 XXIX/167/2013 w sprawie 
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przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi   opiekuńcze   oraz 
szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat,  oraz trybu ich 
pobierania  podjęta  została  jednogłośnie,  tj.  15 głosami  za  i  stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu.

Uchwała  Nr XXIX/168/2013  w sprawie  zmiany  Regulaminu utrzymania  czystości  i 
porządku 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 XXIX/168/2013 w sprawie 
zmiany Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy Gizałki,  podjęta 
została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Uchwała Nr XXIX/169/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i 
zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
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 XXIX/169/2013 
zmieniająca  uchwałę  w sprawie  szczegółowego  sposobu i  zakresu  świadczenia  usług  w 
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami  komunalnymi podjęta  została  jednogłośnie,  tj.  15 
głosami za i stanowi załącznik nr 10  do protokołu.

Uchwała  Nr  XXIX/170/2013  zmieniająca  Uchwałę  Nr  XXVIII/156/2013  z  dnia  06 
marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego 
członkom  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenu  gminy  Gizałki  za  udział  w 
działaniach  ratowniczych  oraz  szkoleniach  pożarniczych  organizowanych  przez 
Państwową Straż Pożarną lub 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 głosowania na sali obrad obecnych było15 radnych.  Uchwała Nr XXIX/170/2013 
zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/156/2013 z dnia 06 marca 2013 r. w sprawie ustalenia 
wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  przysługującego  członkom  Ochotniczych  Straży 
Pożarnych z terenu gminy Gizałki za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach 
pożarniczych organizowanych przez  Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gizałki podjęta 
została jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 11  do protokołu.

Uchwała Nr XXIX/171/2013 w sprawie  ustalenia  maksymalnej wysokosci pożyczek 
udzielanych przez Wójta Gminy Gizałki w roku budżetowym 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 XXIX/171/2013 
w sprawie  ustalenia  maksymalnej wysokosci pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy 
Gizałki w roku budżetowym 2013 podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi 
załącznik nr 12  do protokołu

Uchwała Nr XXIX/172/2013 w  sprawie  zmian  planu  budżetu  gminy  na  rok  2013;
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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 XXIX/172/2013 
w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013  podjęta została jednogłośnie,  tj.  15 
głosami za i stanowi załącznik nr 13  do protokołu

Uchwała Nr XXIX/173/2013  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 XXIX/173/2013 
w  sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2013-2021
podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 13  do protokołu

PUNKT  7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan  Wójt  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  wpłynęła  interpelacja  Pani 
Katarzyny  Lochadańskiej  w  sprawie  naprawienia  nawierzchni  drogi  asfaltowej  w 
miejscowości Wronów w kierunku na Wierzchy oraz w Toporowie, naprawy wykonają w 
przyszłym  tygodniu.  Naprawy  dróg  są  już  rozpoczęte  od  Tomic  i  będą  sukcesywnie 
przesuwać  się  do  kolejnych  miejscowości.  Najczęściej  wykonywane  będą  naprawy 
nawierzchni  asfaltowych  i  prace  równiarką,  ewentualnie  walcem.  Dodał,  że  napraw 
dokonywano też w ub. roku jesienią  dlatego prac będzie mniej. Jeśli chodzi o oznakowanie 
dróg to zakupią dodatkowe znaki po kolejnej sesji, dotychczas nie było w budżecie środków 
na ten cel. 

PUNKT  8  –  INERPELACJE  I ZAPYTANIA  RADNYCH

Głos  zabrał  pan  Krzysztof  Andrzejewski  i  oznajmił,  że  na  zebraniu  wiejskim  został 
posądzony, że w poprzedniej kadencji zarobił 360 zł wożąc Wójta bryczką. Owszem woził 
bryczką zagranicznych gości i jeżeli taki rachunek  w gminie istnieje to prosi o wydanie 
informacji  o  tym  na  piśmie,  aby  mógł  przedstawić  redaktorom  gazet.  Jeżeli  pan 
Tomaszewski pomawia jego o narażanie gminy na koszty, to prosi aby też pokazał swoje 
rachunki. Pan Zenon Tomaszewski odpowiedział, że uczyni to z całą pewnością. Głos zabrał 
pan Wójt i wyjaśnił, że on niczego takiego nie mówił, na zebraniu tego nie powiedziano, nic 
takiego nie słyszał. Głos zabrał ponownie Pan Andrzejewski i stwierdził, że mówione to 
było przy panu Wójcie i panu Przewodniczącym. Z kolei Przewodniczący Rady stwierdził, 
że  może  potwierdzić,  że  tej  wypowiedzi  pan  Wójt   nie  słyszał.  Jeśli  chodzi  o  jego 
wypowiedź,  to  nie  do  końca  słyszał,  ale  pozwolił  sobie  dopytać  w  tym  temacie  pana 
Andrzejewskiego. Prosi pana Wójta o sprawdzenie czy jest ten rachunek i przedstawienie 
sprawy na  kolejnej  sesji.  Ponownie  głos  zabrał  Pan  Andrzejewski  i  stwierdził,  że  pan 
Tomaszewski  powinien  wyciągać  swoje  rachunki  jakie  wystawił  na  Urząd  Gminy.  Pan 
Tomaszewski oznajmił, że powtórzy słowo w słowo co powiedział, „że tyle skasował'' a nie 
rachunek  wystawił.  Dalej  pan  Tomaszewski  stwierdził,  że  jeżeli  chodzi  panu 
Andrzejewskiemu o odśnieżanie i że zarobił 180 tys. zł, to odpowie krótko na 4 sprzęty 
pracujące  przy  odśnieżaniu   zarobił  około  7.200   zł.  Natomiast  inni  pracując  jednym 
sprzętem, przy mniejszych odcinkach dróg zarobili 10 tys zł, jest to do sprawdzenia. Głos 
zabrał Pan Henryk Madalski i ponowił wcześniej  składaną prośbę o załatanie dziur koło 
remizy w Rudzie  Wieczyńskiej. Prosi również o załatanie dziury na drodze od Rudy do 
Wronowa. Przypomniał sprawę nasadzenia kwitów przy przystanku w m. Ruda Wieczyńska 
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i  Obory.  Przewodniczący Rady odpowiedział,  że w Rudzie przy przystanku PKS nie ma 
takiej możliwości, w tym roku będzie przebudowa zatoczki. Pan Madalski stwierdził,  że 
można kwiaty posadzić po drugiej stronie. Pan Wójt dodał, że kwiaty zostaną  posadzone 
jeśli ich wystarczy.  

PUNKT  9  –  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Zbigniew Bachorski w imieniu mieszkaniowców i swoim podziękował panu Wójtowi 
za remonty dróg w m. Tomice, Tomice  - Młynik i Tomice -Las.
Pani Teresa Majdecka  zwróciła się z zapytaniem jak przedstawia się sprawa działki, którą 
gmina otrzymała z Agencji Nieruchomości Rolnych ?.
Pan Wójt  wyjaśnił,  że  ANR zleciła  wycenę  działki,  kwota  wyceny to  103.260 zł.  Nie 
zgadzają się z tą wyceną  i zakwestionowali sposób wyceny. Natomiast Agencja domaga się 
od gminy odszkodowania na taką kwotę. Kwestionują zarówno zasadność odszkodowania 
jak i merytoryczną wycenę gruntu. Jeśli nie uda się wygrać sprawy w sądzie gmina będzie 
musiała zapłacić. Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do radcy o przybliżenie tematu. 
Pan  Radca  wyjaśnił,  że  kwestionują  prawo  agencji  do  jakichkolwiek  roszczeń  z  tego 
powodu,  że  aktualnie  obowiązujące  przepisy mówią,  że  tylko  przez  10  lat  Agencja  ma 
możliwość  kontrolować  i  z  wyników  kontroli  wyciągać  tego  typu  konsekwencje. 
Przypomni w marcu 1990 r. gmina otrzymała grunt, ówczesne przepisy z 1990 nie mówiły o 
granicy  czasowej  w  jakim  okresie  Agencja  ma  kontrolować  i  wyciągać  z  tego 
konsekwencje. W czerwcu 1999 roku ustawa została zmieniona i został  ustanowiony 10 
letni termin.  Agencja twierdzi,  że Urząd Gminy otrzymał grunt pod rządami ustawy nie 
zmienionej to zmiana  nas nie dotyczy i Agencja ma nadal prawo kontrolować. Uważa, że 
jest to stwierdzenie niezgodne z wszelkimi zasadami ustanowienia i wykonywania prawa. 
Nie ma kontroli  w nieskończoność w związku z tym zmiana,  która nastąpiła 3 m-ce po 
otrzymania aktu notarialnego musi skutkować również w tym zakresie. Dodał, że można się 
spierać czy te 10 lat obowiązuje od marca 1990, czy od momentu wejścia w życie przepisu. 
Oznajmił, że ma na to wsparcie w  wyrokach  dwóch sadów lubelskich w takiej właśnie 
sprawie. 
Pan  Tadeusz  Kostuj zgłosił  wniosek  w  sprawie  naprawy  dróg.  Podziękował  za 
zrealizowane naprawy.  Uważa,  że firma,  która naprawia asfalty powinna  kompleksowo 
zrobić większe roboty. Dodał, że w odniesieniu do uchwały w sprawie trybu postępowania o 
udzielenie dotacji celowej spółkom wodnym, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli 
wykonywania zadania objętego dotacją  ma wniosek, aby w przypadku tej  uchwały była 
możliwość spotkania rady z przedstawicielami spółki i przedstawienie np. jaki jest zakres 
bieżących robót  ze środków otrzymanych od mieszkańców i jaka będzie sprawa dotacji. 
Ewentualnie  wprowadzenie  wniosków,  które  będą  ze  strony  ogółu   społeczeństwa  i 
przeanalizowanie na mapie gminy.  Uważa, że wtedy sprawozdanie z  działalności  Spółki 
miałoby inny wymiar,  byłoby szersze.  Stąd wniosek o merytoryczne spotkanie i  później 
merytoryczne rozliczenie uważa za uzasadniony. 
Pan Wójt wyjaśnił, że uważa, że jest to zadanie dla Komisji Rolnictwa, która już wcześniej 
zajmowała się tymi zagadnieniami. 
Pan Radca wyjaśnił  że z  treści uchwały wynika,  że tu rozliczenie jest  przy rozliczeniu 
budżetu. 
Pan Kostuj oznajmił,  że chodzi o to,  że są punkty newralgiczne,  potrzebne i  rada przy 
przydzielaniu środków może to zasugerować.
Przewodniczący Rady stwierdził, ze Rada może jak najbardziej wskazać prace, natomiast o 
tym które prace są najpilniejsze decyduje Zarząd Spółki. Rada nie może ingerować w prace 
zarządu  spółki,  natomiast  Komisja  Rolnictwa  może  zapraszać  na  posiedzenia 
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Przewodniczącego Spółki i prace omawiać. 
Pan  Kazimierz  Woźniak oznajmił,  że  jak  słyszy  jest  dużo  spraw  zaległych  nie 
rozliczonych  tak  jak  np.  kanalizacja  w Rudzie  Wieczyńskiej,  gdzie  nie  ma  oddania  do 
użytku oraz sprawa oświetlenia na ulicy Mostowej. Prosi pana Wójta o odpowiedź czy są 
jeszcze jakieś inwestycje nie uregulowane przepisowo. 
Pan Wójt wyjaśnił, że inwestycje, które są na bieżąco realizowane są oddane do użytku, 
natomiast jeśli chodzi o inwestycje wcześniej realizowane to się zdarzą, że występują takie 
sytuacje. Próbuje zalegalizować takie inwestycje ale z różnym skutkiem. Jeżeli chodzi o 
kanalizację w Rudzie Wieczyńskiej  i  Oborach to rozmawiają  o tej  inwestycji  już 3 rok. 
Projekt zamienny został wykonany. Gmina jest na etapie załatwiania pozwoleń wodno – 
prawnych  związanych  z  przekroczeniem  cieków  podstawowych.  Tu  powstał  problem, 
ponieważ  WZMIUW  zakwestionował  sposób  wykonania  rurociągów  kanalizacyjnych 
przebiegających przez ciek podstawowy. Trzeba było wnieść opłatę legalizacyjną około 2 
tys zł., i również  trzeba było cały projekt techniczny wykonać od nowa. Starostwo uchyliło 
poprzedni projekt ze względu na odstępstwa. Praktycznie wykonano całą dokumentacje od 
podstaw,  została  podpisana  umowa z  projektantem na  kwotę  20  tys  zł.  Ale  jest  w tym 
projekcie wszystko poczynając od ocen oddziaływania, poprzez operaty wodno – prawne po 
kompleksowy projekt  techniczny.  Stwierdził,  że  może uda się  kanalizację  zalegalizować 
jeszcze w tym roku. Ubolewał, że od tej inwestycji nie będzie można podatku VAT odliczyć 
co jest stratą dla gminy na około 300 tys. zł. 
Pan  Kazimierz  Woźniak zwrócił  się  do  pana  Wójta  z  zapytaniem jak  się  ma  sprawa 
oświetlenia ulicznego na ul. Mostowej i ul. Wrzesińskiej. Pan Wójt wyjaśnił, że inwestycje 
były wykonywane na przełomie kadencji, większość była zgłoszona i odebrana w terminie. 
Jest problem z jednym krótkim odcinkiem na ul. Mostowej wykonanym na przełomie roku 
2009/2010.  Prawdopodobnie  nie  dopełniono  obowiązku  zgłoszenia  do  Woj.  Insp.  Nadz. 
Budowlanego. Była w tym zakresie kontrola i być może gmina będzie musiała zapłacić  z 
tego tytułu karę. Jest postanowienie na kwotę 40 tys. zł. Na razie płatność jest wstrzymana, 
złożono w tej sprawie odwołanie. 
Pan Eugeniusz Walkowiak poprosił o wyjaśnienie czy kanalizacja jest czynna, czy to są 
tylko  zakopane rury i  to  jest  nieczynne,  nie  oddane do użytku taka  wypowiedź była w 
„Gazecie Pleszewskiej”. 
Pan Wójt wyjaśnił, że kanalizacja jest czynna. W momencie gdy budowano tą kanalizacje 
należało wykonać projekt zamienny i uzyskać pozwolenie. Należało  wstrzymać budowę, na 
odcinkach  gdzie  były  zmiany,  wykonać  projekty  zamienne,  uzyskać  pozwolenie  Potem 
zgłosić do odbioru  i uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Procedury wymagały czasu. Nie 
wolno  budować  niezgodnie  z  projektem.  Tam  wybudowano  sieć  kanalizacyjną  z 
odstępstwami od projektu nie wykonano dokumentacji zamiennej tylko zgłoszono odbiór. 
Inspektor  Nadzoru  Budowy  stwierdził,  że  wybudowano  sieć  niezgodnie  niezgodnie  z 
projektem i odmówił wydania pozwolenia na użytkowanie. Trwało to około 2 lata. I w tym 
czasie  Starosta  Pleszewski  uchylił  pozwolenie  na  budowę  i  tym samym gmina  nie  ma 
pozwolenia. Dalej wyjaśnił, że obecnie załatwiane jest wszystko od podstaw dlatego to trwa. 
Przygotowanie dokumentacji dla takiej  inwestycji trwa rok, dwa  i dłużej.  Dodał, że są 
jeszcze  przekroczenia  pozwoleń  wodno -  prawnych.  m.  innymi  w Rudzie  Wieczyńskiej 
kanalizacja przeprowadzona przez Kanał Oborski winna być wykonana wg projektu pod 
dnem kanału, a została przepuszczona górą.  W tym roku gmina ma załatwioną dotacje na 
przebudowę tego przepustu z MSWiA dzięki temu będzie można przebudować i obniżyć 
wlot. 
Pani  Beata  Strzelewicz  oznajmiła,  że  w  2009  roku  były  pieniądze  przeznaczone  na 
dokumentację podwykonawczą w Rudzie Wieczyńskiej. Nie wie czy poczyniono kroki w 
kierunku wykonania dokumentacji.  Prosi wytłumaczyć czy sama instytucja dokumentacji 
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wykonawczej nie rozwiązałaby problemu gdyby w czas była zrobiona. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  dokumentacja  powinna  być  wykonana  przed  zakończeniem 
inwestycji,  natomiast  później  należało  wykonać  dokumentację  podwykonawczą  i  ta 
dokumentacja  powinna  być  złożona  w  Nadzorze  Budowlanym,  ale  tego  nie  wykonano. 
Dodał, że z tego co pamięta środki w budżecie były ale nie na wykonanie dokumentacji, 
tylko na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Oborach i Rudzie Wieczyńskiej. 
Pan Kazimierz Woźniak dodał, że jeśli  ktoś dokumentacje wykonał, to musiał mieć za 
wykonanie zapłacone. Pan Wójt potwierdził. 
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem  dlaczego tej dokumentacji nie ma. 
Pan Wójt wyjaśnił,  że  sprawdzał  i  na tą  okoliczność nie  było  żadnej  umowy.  Obecnie 
zawarli umowę z projektantem, który wykonuje dokumentację. 
Pani  Beata  Strzelewicz oznajmiła:  wiadomo,  że  w  Rudzie  Wieczyńskiej  swego  czasu 
wykryto  nielegalne  przyłączenia  do  sieci  czy  one  zostaną   uwzględnione  w  nowej 
dokumentacji. 
Pan Wójt  wyjaśnił,  że jeśli  sieć kanalizacyjna została wykonana wcześniej  przy posesji 
zgodnie z projektem i w sieci zaprojektowano np. studzienkę w celu przyłączenia się jakiejś 
nieruchomości  to  jest  wykonane  wszystko  zgodnie  z  projektem.  Natomiast  przyłącze 
kanalizacyjne na terenie nieruchomości nie wymaga pozwolenia tylko zgody właściciela 
sieci. 
Pani Beata Strzelewicz oznajmiła, że ona mówi o odcinkach sieci poprowadzonych bez 
planu. 
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  wówczas  sieć  była  wykonywana  wyłącznie  przez  gminę,  która 
zleciła to zadanie firmie. Przyłącza są rzeczą indywidualną i wykonywano w zależności od 
tego jak było uzgodnione z gmina lub z wykonawcą. Dodał, że w tym okresie nie pracował i 
dokładnie nie wie. W tej chwili są  ustalone zasady przyłączania się do sieci kanalizacyjnej i 
zgodnie  z  tym  mieszkańcy  mogą  się  przyłączać.  Natomiast  wszelkie  odstępstwa,  które 
zrobił  wykonawca  od  projektu  podstawowego  muszą  mieć  najpierw  zgodę  starosty 
pleszewskiego, dokumentacja zamienna, pozwolenie i dopiero można przystąpić do budowy. 
Natomiast w przypadku tamtej inwestycji budowano natomiast na bieżąco nie załatwiano 
spraw formalnych.  W tej  chwili  nie  potrafi  odpowiedzieć jaki  odcinek został  wykonany 
zgodnie  z  projektem  czy  nie.  Trzeba  by  zrobić  analizę  dokumentacji.  Przyłącza  się 
projektuje, a ich wykonawstwo leży po stronie właściciela nieruchomości. 
Do  dyskusji  włączył  się  radny  pan Henryk  Madalski i  oznajmił,  że  wtedy w Rudzie 
Wieczyńskiej  była  inna  sytuacja,  ponieważ  od  przyłącza  płaciło  się  700  zł.  Potem 
prawdopodobnie okazało się, że nie wszyscy mieszkańcy za przyłącza zapłacili. Myśli, że 
tutaj o to chodziło. 
Pan Wójt stwierdził,  że  być  może tak było,  odpłatność za przyłącza jest  dość trudnym 
tematem. 
Pan  Przewodniczący przyznał,  że  sam  by  posądzany  o  to,  że  nie  uiścił  opłaty  za 
przyłączenie  do  sieci  kanalizacyjnej.  Na  pierwszej  i  drugiej  Sesji  poprzedni  pan  wójt 
pozwolił odczytać sobie anonim na ten temat, chociaż dobrze wiedział, że jest zapłacona 
należność, bo przedstawił jemu rachunek wpłaty. Następnie stwierdził, że Wójt Łoza robi to, 
co  do  niego  należy-  zgodnie  z  prawem,  a  poprzedni  wójt  wychwytywał,  że  ktoś  coś 
nielegalnie zrobił i efekt tego znamy. O lewe przyłącza posądzał także jednego z byłych 
radnych. 
Pan Eugeniusz Walkowiak zwrócił się do Przewodniczącego Rady: słowo być może  jest 
słowem bez pokrycia, bez znaczenia, bo coś jest, albo czegoś nie ma. Druga sprawa: radna 
pani Strzelewicz pana Przewodniczącego do tablicy nie wywołała, a pan się odezwał w myśl 
przysłowia  „uderz  w  stół  a  nożyce  się  odezwą”  być  może  czuje  się  tu  pan  winny  – 
podsumował radny. 
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Przewodniczący  Rady stwierdził,  że  tylko  powtórzył  jego  słowa  gdy  zwracał  się  do 
radnego powiatowego. Aby się nie przejmować gdy o nim piszą. 
Dalej pan  Eugeniusz Walkowiak stwierdził,  że być może jest słowem bez pokrycia, jest 
czy nie ma tego przyłącza ? Pan Przewodniczący odpowiedział być może jest nielegalne 
przyłącze, ale on o tym nie wie. 
Ponownie głos zabrał  Pan Walkowiak i stwierdził, że skoro poprzedni radny miał oddać 
sprawę do sądu a nie zrobił tego, to wszystko jest takie zagmatwane. Po czym poprosił  
Wójta o odpowiedź na pytanie  ile kosztuje budowa przepustu, takiego jak na ul. Strażackiej  
w Gizałkach. 
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  koszt  zależny  jest  od  zastosowanego  materiału,  średnicy 
przyczółków, szerokości przepustu  itd. jest to różnie od 1 tys do około 4 tys. zł. 
Pani  Beata Strzelewicz zwróciła  się  z  zapytaniem:  na  poprzedniej  Komisji  Rewizyjnej 
mówiono, że przydomowe oczyszczalnie miały wymieniane podsypki. Koszt wymiany to 
140 tys. zł. Prosi o wyjaśnienie na jakiej zasadzie było oceniane, która oczyszczalnia ma 
mieć wymienioną posypkę? 
Pan Wójt wyjaśnił, że inspektor nadzoru wraz z projektantem stwierdzili, że ilość materiału 
przewidzianego w projekcie na podsypkę  pod rurociąg jest za mała i należy ją zwiększyć.  
Na tą okoliczność zostały sporządzone dokumenty. Na tej podstawie zadanie wykonano. 
Pani Beata Strzelewicz oznajmiła, że u niej nie wymieniano podsypki. 
Pan Wójt wyjaśnił, że to nie była wymiana podsypki, nikt niczego nie wymieniał, chodziło 
o zwiększenie podsypki, to było na początku inwestycji. 
Pani Beata Strzelewicz zwróciła się z zapytaniem, kto sprawdzał wykonanie? 
Pan Wójt wyjaśnił, że nadzór sprawuje inspektor nadzoru. 
Pani  Beata  Strzelewicz oznajmiła,  że  gdy  na  jej  posesji   instalowano  oczyszczalnie 
inspektora  nadzoru  nie  było.  I  rozumie,  że  on  w  tej  chwili  poniekąd  podkłada  głowę 
bezpodstawnie, bo nie był i nie widział. 
Pan Wójt wyjaśnił, że odpowiedzialność za wykonywanie zadania ciąży też na kierowniku 
budowy, wykonawcy. 
Pan Zbigniew Bachorski oznajmił, że gdy była zakładana kanalizacja do jego posesji  nie 
narysowali przyłącza i była zamiana projektu. 
Pan Henryk Osman poprosił  pana  Wójta  o  podanie  terminu  naprawy dziur  na  drodze 
Krzyżówka.
Pan Wójt wyjaśnił, że naprawę dróg gminnych zaczną od przyszłego tygodnia. 
Pan Zbigniew Ostrowski zgłosił pytanie i prośbę Spółka z Kalisza regulowała koryto rzeki 
Prosny i zrobiono źle rzeka przerwała wszystko. Kolejna sprawa czy przy okazji remontu 
dróg asfaltowych zostanie zrobiony podkład alejki w parku. 
Pan Wójt wyjaśnił, że tego nie ma w planie na  razie nie będzie to robione, to nie jest to 
droga. 
Pan Kazimierz Czajczyński zwrócił się z zapytaniem czy w ramach Funduszu Sołeckiego 
będzie robiona droga na Studzience i kolejna sprawa czy wiadomo, że w m. Świerczyna 
będzie ferma norek. 
Pan Wójt oznajmił, że nie wie doszły do niego plotki, że ktoś coś takiego planuje, Inwestor 
nie był u niego, żaden akt notarialny nie dotarł, nie ma żadnej wiedzy w tym zakresie. Jeżeli  
chodzi o drogę w m. Studzionka to  będzie robiona.  Najpierw będzie przetarg na odbiór 
odpadów a kolejny na budowę dróg. 
Głos  zabrał  pan  Tadeusz   Kostuj i  zwrócił  się  do  radnych  powiatowych  w  sprawie 
remontów  dróg  powiatowych  (droga  przez  Robaków,  zapadliska)  Kolejna  sprawa  aby 
wprowadzić  mosty  jako  wnioski  do  zbadania  ich  stanu.  Dodał,  że  środki  należałoby 
pozyskać z zewnątrz. 
Pan  Wójt odpowiedział,  że  jeżeli  chodzi  o  mosty  zarządca  obiektu  ma  obowiązek 
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prowadzić  książkę  przeglądu  obiektu  i  przynajmniej  raz  w  roku  powinna  być  wpisana 
kontrola  oceny budowli.  Gmina  jest  właścicielem mostu  w Rudzie  Wieczyńskiej  i  taką 
książkę prowadzi.  Tak samo jest w przypadku mostów na drogach wojewódzkich. WZD 
posiada odpowiednie dokumenty i  przynajmniej  raz w roku musi  dokonać oceny takich 
budowli.
Pan Tadeusz Kostuj oznajmił, że powinna być informacja zwrotna, czy była kontrola, czy 
są zagrożenia, jaki jest stan. 
Pan Henryk Osman zgłosił do radnych powiatowych prośbę o wyrównanie dziur na drodze 
„żużlówka”. 

PUNKT 10 - ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia,  o  godzinie  10.30,  dziękując  jednocześnie  wszystkim za  udział  w obradach 
XXIX Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała                    Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                              Roman Rojewski
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