
             Protokół nr XXVIII/2013 

   z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się    

            w dniu 6 marca 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 15.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. Następnie stwierdził 

quorum Sesji (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XXVIII 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 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; 

 

 2) w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się                  

 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania

 zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie

 gminy Gizałki;   

    

 3) w sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na terenie gminy

 Gizałki; 

 

 4) zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości opłaty za 

 gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 

 5) w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;  

    

 6) w sprawie wyrażenia  zgody  na wyodrębnienie w  budżecie  gminy środków

 stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok; 

 

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

 

     8) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok    



      2013-2021;  

     9) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli  Komisji Rewizyjnej na rok 2013

    

  7. Przyjęcie sprawozdań  stałych  Komisji Rady Gminy Gizałki  z działalności               

 za rok 2012. 

  8. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki  na rok 2013.    

9. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2012

   oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Gizałki. 

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.        

            11. Interpelacje i zapytania radnych. 

12. Wolne głosy i wnioski. 

            13. Zamknięcie obrad.     
 

Przewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu odnośnie przedstawionego prządku obrad. 

Z uwagi na to, że nikt z radnych nie zgłosił uwag Przewodniczący Rady poddał porządek 

obrad  pod głosowanie. Radni jednogłośnie tj. 15 głosami za przyjęli porządek obrad.  

 

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 

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 udzielenie 

informacji o rezultatach spotkania  z Dyrektorem PUP w dniu  11 stycznia br. w sprawie 

organizacji prac publicznych w 2013 r. Pan Wójt wyjaśnił, że spotkanie miało miejsce w 

PUP, rozmawiano na temat możliwości wsparcia budżetu PUP w Pleszewie. W br. prace 

publiczne i społeczno - użyteczne będą wspierane w podobnym zakresie jak w 2012 r. 

Poinformował, że będzie problem ze stażami dla ludzi młodych, ponieważ PUP realizuje 

program, który jest  ukierunkowany  na pomoc  osobom starszym 50 plus. Następnie głos 

zabrał pan Krzysztof Andrzejewski i zwrócił się z zapytaniem: 22 lutego spotkanie z 

dziekanem wydziału architektury Politechniki Poznańskiej w sprawie konkursu, jaki cel 

miało spotkanie?. Pan Wójt wyjaśnił, że spotkanie było związane z podsumowaniem 

konkursu, który został ogłoszony w ubiegłym roku a dotyczył rewaloryzacji parku 

dworskiego w miejscowości Szymanowice. Konkurs był realizowany przez Politechnikę 

Poznańską Wydział Architektury. W konkursie mogli brać udział studenci tej uczelni. 

Studenci najpierw przeprowadzili inwentaryzację przyrodniczą parku, a następnie na tej 

podstawie zaprojektowali kształt i wizje parku. Podkreślił, że jest to bardzo dobra baza do 

realizacji konkretnych przedsięwzięć. Na konkurs wpłynęło 9 prac o różnym poziomie 

naukowym i praktycznym. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu dzisiejszym. Dodał 



również, że naukowcy z politechniki poznańskiej stwierdzili, że był to jeden z najbardziej 

owocnych konkursów. Z pracami można się zapoznać, część prac jest wywieszona na 

korytarzu Urzędu Gminy. Studenci  za najlepsze prace mieli ufundowane nagrody: za                

1 miejsce -1500 zł, 2 miejsce – 1000 zł,  3 miejsce - 500 zł. Plus symboliczne upominki. 

Dalej poinformował, że Urząd Gminy planuje dalszą współpracę z politechniką. Dodał, iż 

uważa, że taka współpraca jest bardzo korzystna. Myśli, że w odpowiednim czasie zostanie 

dopisany dokument o współpracy  politechniki poznańskiej z naszym Urzędem, wówczas 

będzie można korzystać z zaplecza naukowego i technicznego. Głos zabrała pani Beata 

Strzelewicz i poprosiła o wyjaśnienie celowości tego projektu. Przypomniała, że park w 

Szymanowicach został ostatnio wyremontowany i teraz jest plan żeby go przebudowywać 

po co?- pytała radna. Pan  Wójt wyjaśnił, że park na dzień dzisiejszy został wzbogacony o 

dwie alejki spacerowe i 5 lamp. Uważa, że wymaga kompleksowego zagospodarowania, 

trzeba wyczyścić znajdujące się tam 2 zbiorniki wodne, nasadzić odpowiednie drzewa i 

krzewy, należy wykonać małą architekturę, taką jaka powinna być w parku. Można zrobić 

bardzo dużo ale jest to uzależnione od środków finansowych zwłaszcza zewnętrznych. 

Przypomniał, że uporządkowano również park w Oborach, który przez wiele lat był  

zaniedbany. Prace porządkowe robili pracownicy zatrudniani w ramach prac społecznie – 

użytecznych. Park ten nie ma architektury, utwardzonych ścieżek, zbiorniki wodne też nie 

zostały wyczyszczone ze względu na brak  czasu i środków. Nie oznacza to jednak, że nie 

należy o ten park dbać  i sukcesywnie rewitalizować. Przypomniał, że w parku w 

Szymanowicach ze względu na zalanie 20 % drzew uschło. Oznajmił, że aby uzyskać 

odpowiedni efekt trzeba planowo i fachowo podejść stąd te koncepcje. Przygotowanych jest 

9 koncepcji z każdej z tych koncepcji można wybrać element. Aby całość współgrała 

wystarczy skonsultować całość z fachowcami z politechniki. Jest to baza, stworzona po to, 

że gdy pojawią się środki zewnętrzne można  po nie wystąpić. Wystarczy koncepcja 

architektoniczna  oraz zgłoszenie robót budowlanych i w ciągu 2 tygodni jesteśmy w stanie 

przygotować konkretny projekt zagospodarowania danego terenu. Po czym głos zabrała pani 

Beata  Strzelewicz i poprosiła o potwierdzenie czy na tą chwilę jest to koszt  2 tys. zł, czy 

były inne koszty ? Pan Wójt wyjaśnił, że były też inne koszty, ponieważ współpracowali z 

politechniką i jest sporządzona umowa, według której Urząd Gminy będzie musiał 

partycypować w kosztach funkcjonowania określonego wydziału tj. jak dobrze pamięta 

około 15 tys. zł jednorazowo. W ramach tej kwoty są zabezpieczone konsultacje, prace które 

zostały złożone i wszystkie inne elementy projektowe, które będą wykonywane dodatkowo. 

Jest w tym również inwentaryzacja przyrodnicza. Koszt takiej inwentaryzacji średnio waha 

się od 5-10 tys. zł. Pan Henryk Madalski zwrócił się z zapytaniem czy ścieżki spacerowe, 

które są już zrobione będą włączone do tych projektów, czy rozbierane? Pan Wójt wyjaśnił, 

że wszystko co jest już zrobione pozostaje. Informacja stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

PUNKT 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

 

1) Uchwała Nr XXVIII/156/2013 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. 

 

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 15 radnych. Uchwała Nr XXVIII/156/2013 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 podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i stanowi załącznik nr 6 

do protokołu. 

 

2) Uchwała Nr XXVIII/157/2013 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności              

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

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 było 15 radnych. Uchwała Nr XXVIII/157/2013                 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Gizałki podjęta została 

jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

3) Uchwała Nr XXVIII/158/2013 w sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości                    

i  porządku  na terenie gminy  Gizałki. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Głos zabrała 

Pani Grażyna Walczak oznajmiła, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji 

łączonych temat poruszano, chodzi o odpady zbierane selektywnie odbierane                             

z nieruchomości, pragraf 6 pkt 2. Jeżeli chodzi o odbiór  w wymienionych punktach to  nie 

ma tu wyszczególnionych opakowań tetra pak. Nie wie czy mieszkańcy odwiozą na swój 

koszt? Prawdopodobnie albo spalą lub wyrzucą – stwierdziła radna. Zwróciła się                        

z zapytaniem czy zamiast zapisu odbiór papieru można wpisać odbiór opakowań tetra pak, 

papier można spalić. Pan Wójt oznajmił, że musi zasięgnąć informacji od firm, które będą 

prowadziły selektywna zbiórkę. Według wstępnych uzgodnień ZGO w Jarocinie, który 

zamierza przystąpić do przetargu na odbiór odpadów selektywnych tego typu opakowania 

nie miały być odbierane bezpośrednio z posesji, ponieważ  ten system tego nie przewiduje. 

System pozwala na uzyskanie wysokiego poziomu odzysku. Jeżeli chodzi o tworzywa 

sztuczne, szkło, papier odbiór jest tani, natomiast w przypadku opakowań tetra pak czyli 

wielomateriałowych koszt istotnie wzrośnie. Oznajmił, że jest kwestia negocjacji lub 

opracowania odpowiedniej specyfikacji istotnych warunków dla zamówienia dotyczącego 

odbierania odpadów zbieranych selektywnie. Dodał, że można spróbować to zrobić, ale nie 

odpowie na dzień dzisiejszy jakim kosztem to będzie. Pani Grażyna Walczak zwróciła się z 

zapytaniem: jeżeli mieszkańcy sami na swój koszt będą musieli odtransportować te odpady 

to może być problem?. Pan Wójt wyjaśnił, że myśli, że selektywna zbiórka będzie 

modyfikowana i jej zakres rozszerzany. Jeżeli chodzi o odpady wielomateriałowe, to trzeba 

dowiedzieć się czy ZGO będzie odbierał od nas selektywnie zebrane odpady i za ile, 

prawdopodobnie będą to koszty transportu plus unieszkodliwianie, być może i inne. Pani 

Beata Strzelewicz zwróciła się z zapytaniem: Witaszyczki nie posiadają linii odzyskiwania 

aluminium z opakowań?. Pan Wójt potwierdził, że na dzień dzisiejszy nie. Pani Beata 

Strzelewicz oznajmiła, że gdy te odpady dostarczymy to i tak zostaną spalone. Pan Wójt 

stwierdził, że zdeponowane na składowisku. Po czy dodał, że w przypadku spalania jest to 

kwestia temperatury spalania. Z aluminium może być problem, natomiast jeżeli chodzi o 

folie, to nie ma żadnego problemu, ponieważ polipropylen jest wytwarzany z ropy naftowej 

czyli podobnie jak  byśmy spalali olej opałowy.  Gorzej jest z grubymi foliami. Z kolei pan 

Krzysztof Andrzejewski powrócił do kwestii umów na odbiór odpadów i zwrócił się z 

zapytaniem: co ma zrobić ten mieszkaniec, który ma umowę z firmą Eko –Skórtex.                  

W umowie jest zapis mówiący o 3-miesięcznym wypowiedzeniu umowy. Pan Wójt 

wyjaśnił, że trzeba wypowiedzieć. Pan Krzysztof Andrzejewski pytał? z czym wówczas ma 



się zgłosić do gminy. Pan Wójt wyjaśnił, że z umową. Pani Grażyna Walczak oznajmiła, że 

firma Eko - Skórtex z rachunkami  podaje, że z dniem 1 lipca automatycznie umowa 

wygasa. I jak postąpić? Pan Wójt wyjaśnił, że należy umowę wypowiedzieć. Dodał też, że 

kurendy zostaną wysłane gdy wszystkie zasady będą ustalone. Głos zabrał pan Tadeusz 

Kostuj i stwierdził, że paragraf 3 ppkt 8 regulaminu narzuca mieszkańcom sprzątania 

przystanków. Pan Wójt wyjaśnił, że jest to prawidłowy zapis, a chodzi tu o właścicieli 

nieruchomości, czyli może to być: gmina, skarb państwa itd. Przewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad było obecnych 15 

radnych. Uchwała Nr XXVIII/158/2013 w sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości             

i porządku  na terenie gminy Gizałki podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

4) Uchwała Nr XXVIII/159/2013 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  wzoru deklaracji  o  

wysokości opłaty 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 było 15 radnych. Uchwała Nr XXVIII/159/2013 

zmieniająca  uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i stanowi załącznik 

nr 9 do protokołu. 

 

5) Uchwała Nr XXVIII/160/2013 w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie 

odpadami   komunalnymi  oraz  stawki  opłaty  za  pojemnik  o  określonej  pojemności 

deklaracji  o  wysokości opłaty za  gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Głos zabrał 

pan Kazimierz Woźniak i oznajmił, że po dyskusji jaka była w dniu wczorajszym na 

posiedzeniu Komisji łączonych proponuje nie rozbijać tak mocno stawek. Zaproponował 

wprowadzić po 2 stawki i tak dla zbiórki selektywnej: 1-5 osób 7 zł, 6 i więcej osób 6 zł. 

Dla zbiórki nieselektywnej: 1-5 osób 11 zł, 6 i więcej osób 9 zł. Opłaty od pojemników 

pozostawić bez zmian. Głos zabrał pan Henryk Madalski i stwierdził, że obojętnienie jakie 

by tu stawki nie zaproponował, to zawsze będzie ktoś poszkodowany. Chociażby stawka 

wynosiła  5 lub 6 zł to i tak mieszkańcy zapłacą 100 % więcej jak obecnie. Przewodniczący 

Rady oznajmił, że rozumie troskę, ale jak wczoraj na Komisji stwierdzili, że obojętnie jak 

by stawki podzielili złotego środka nie ma. Głos zabrała pani Grażyna Walczak  i oznajmiła, 

że walczyła o ujednolicenie stawki w kwocie 6-5 zł,  ale obecnie może się przychylić do 

propozycji pana Woźniaka. Po czym zwróciła się z zapytaniem: odnośnie zapisu                        

w paragrafie  3 i 4, mianowicie przedsiębiorca, który w budynku ma firmę i jednocześnie          

w nim  zamieszkuje jak ma płacić, od osoby łącznie z pracownikami czy za kubły od 

firmy?. Pan Wójt oznajmił, że wszystko jest w regulaminie. Jeżeli ktoś zamieszkuje                  

w obiekcie w którym jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą to:liczy się za  za 

osoby stale przebywające ale nie prowadzące działalności gospodarczej  np. 6 osób po 6 zł 

tj. 36 zł miesięcznie. Natomiast w pozostałej części gdzie prowadzona jest działalność 

gospodarcza musi być dodatkowo pojemnik o określonej pojemności co wynika                         

z powierzchni działalności, bądź z liczby pracujących tam osób. Wszystko jest zapisane            

w regulaminie. Za odpady wytworzone w gospodarstwie domowym będzie płacił co 

miesiąc, jeśli chodzi o firmę to zapłaci od kubła. Z kolei głos zabrał pan Krzysztof 

Andrzejewski i oznajmił, że w dniu wczorajszym na Komisji zaproponował obniżenie                

i ujednolicenie stawki i dzisiaj powtarza, aby na początek ustalić niższą stawkę, podnieść 

można zawsze – stwierdził radny. Przewodniczący Rady  odpowiedział, że też by chciał, 

żeby stawka wynosiła 2-3 zł, ale jak pan Wójt tłumaczył na Komisji to wyjdzie w działaniu. 



Zdaje sobie sprawę że to jest najwyższy podatek jaki przyszło zatwierdzić. Z kolei głos 

zabrał pan Wójt i oznajmił, że te kwoty nie są wymyślone i ustalone na zasadzie totolotka, 

że może tyle, a może tyle. Wszystkie kwoty oparte są na konkretnych wyliczeniach. Jeśli 

zostaną ustalone stawki na poziomie 6 i 7 zł, to z pracownikami będzie musiał bardzo 

intensywnie myśleć żeby ten system się sfinansował. Podkreślił, że najbardziej racjonalna i 

bezpieczną dla budżetu gminy kwotą byłoby 8 zł od osoby. Wyjaśnił, że zaniżamy stawkę w 

odniesieniu do niektórych nieruchomości aż o 2 zł tj. 25 % i być może na końcu roku trzeba 

będzie dopłacić z budżetu. Stwierdził, że  ta stawka jest niska ponieważ zaważyły dwa 

elementy: po pierwsze ZGO w Jarocinie odbiera najtaniej odpady w całym województwie 

Wlkp.  Oznajmił, że zaproponował trzy stawki tj. 1-3 osób 8 zł od osoby czyli mniej niż 

dotychczas za kubeł. Trzy osoby zapłacą 24 zł, a to jest najczęściej rodzina, która dobrze 

sobie radzi finansowo, choć nie jest to regułą. Przy 4-5 osób byłaby stawka 7 zł (od osoby 

na posesji). Od 6 osób w wzwyż są głównie rodziny wielodzietne i stawka miałaby wynosić 

5 zł. Dodał, że radni stwierdzili, że nie powinniśmy tak różnicować mieszkańców i stawka 

winna być albo jedna, albo bardzo zbliżona. Podkreślił, że do swojego projektu jest 

przekonany. Po czym poprosił o rozwagę przy podejmowani decyzji aby nie trzeba było z 

budżetu dopłacić kwoty równoważnej do tej jaką zbiorą. Poinformował, że na etapie 

postępowania przetargowego Gmina musi wykazać ile ma środków zabezpieczonych na 

przetarg.  Jeśli ta kwota będzie zbyt niska to na dobrą sprawę trzeba by unieważnić przetarg, 

wówczas wydłużymy procedurę i możemy nie wyrobić się w terminie do 1 lipca. Jeśli się 

okaże, że ten system jest tańszy niż wyliczyli fachowcy to można te kwoty obniżyć. 

Stwierdził, że ta stawka jest b. niska w porównaniu do ustalonych stawek w innych 

gminach, a uwarunkowania terenowe mamy gorsze. Najdroższy jest transport. Głos zabrał 

pan Henryk Madalski i zwrócił się z prośbą aby na przyszłość gdy są tak ważne sprawy to 

Komisje łączoną odbyć wcześniej, ponieważ to mieszkańcy ich wybrali i radni powinni 

zapoznać się z ich opinią nad jaką stawką zagłosować. Przewodniczący Rady stwierdził, że  

czas na dyskusje był już w grudniu, ponieważ już wówczas ten temat omawiali. Z kolei głos 

zabrała pani Grażyna Walczak i stwierdziła, że zamysł pana Wójta uważa, za bardzo mądry 

gdyby chodziło o rodziny czyli: rodzice i dzieci, a jeżeli chodzi o wszystkich 

zamieszkujących to jest różnie. Stwierdziła, że w najgorszej sytuacji będą mieszkańcy z 

najodleglejszych miejscowości takich jak Dziewiń gdy będą musieli sami odpady dowieść. 

Czy będą punkty odbioru ? Pan  Wójt wyjaśnił, że będą punkty mobilne. Z kolei pan 

Tadeusz Kostuj zgłosił propozycję aby obniżyć koszty w następujący sposób: odbierać 

odpady raz na 2 lub 3 miesiące od tych osób, które się w ten sposób zdeklarują i to obniży 

koszty transportu. A co do stawek to uważa, że  rodziny wielorodzinne powinny być 

dofinansowane. Pan Wójt wyjaśnił, że  to co zaproponował pan Kostuj odnośnie odbioru 

logistycznie jest bardzo trudne, ponieważ należałoby podzielić gminę na obszary w związku 

z ilością odbieranych odpadów. Nie ma reguły w ilości odbieranych odpadów. Należałoby to 

indywidualnie rozpatrywać. Z kolei pan Krzysztof Andrzejewski stwierdził, że radni 

największe cięgi obrywają za stawki. Poprosił aby zacząć od niższych  stawek, twierdząc, że 

nie wszyscy będą mogli zapłacić. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jak obniżą stawki i  

system się zawali wówczas mieszkańcy będą mieli pretensje, że radni tego nie przewidzieli. 

Gdy  na końcu roku przyjdzie ciąć zaplanowane inwestycje, co wtedy powiedzą ?. Z uwagi 

na to że nikt z radnych nie zabrał więcej głosu. Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie uchwałę ze stawkami jakie zaproponował pan Kazimierz Woźniak. Podczas 

głosowania na sali obrad obecnych było15 radnych. W wyniku głosowania uchwała została 

podjęta 13 głosami za, 2 głosy przeciwne. Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

6) Uchwała Nr XXVIII/161/2013 w sprawie wyrażenia  zgody  na wyodrębnienie                 

w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2014 rok. 

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 XXVIII/161/2013 podjęta 

została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

7) Uchwała Nr XXVIII/162/2013 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 XXVIII/162/2013                 

w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013; podjęta została jednogłośnie, tj. 15 

głosami za  i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

8) Uchwała Nr XXVIII/163/2013 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 XXVIII/ 163/2013                  

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. 

  

9) Uchwała Nr XXVIII/164/2013 w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy i kontroli  

Komisji  Rewizyjnej  na 2013 rok. 

 

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 XXVIII164/2013                   

w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli  Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. podjęta 

została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

PUNKT 7 - PRZYJĘCIE SPRAWOZDAŃ  STAŁYCH  KOMISJI RADY GMINY 

GIZAŁKI  Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012. 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

PUNKT 8 - PRZYJĘCIE PLANÓW PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY 

GIZAŁKI  NA ROK 2013.   

Plany zostały przyjęte jednogłośnie. 

   

PUNKT 9 - SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2012 ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE 

POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE GIZAŁKI. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

PUNKT 10 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

  

Pan Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja p. 

Lochdańskiej w sprawie naprawy uszkodzonego chodnika w m. Wronów oraz naprawy 

drogi wojewódzkiej. W tej sprawie wystąpił do WZD, naprawy ujęto w planie napraw 

wiosennych. 

 

 PUNKT  11 –  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 



Pan Zbigniew Bachorski zwrócił się z prośbą o ustalenie zasad korzystania z pomieszczeń 

GCK Tomice przez mieszkańców w celu organizowania imprez rodzinnych, integracyjnych. 

Pan Wójt wyjaśnił, że już na etapie pisania wniosku gmina nie wskazała, że sala będzie  

udostępniana do celów komercyjnych. Nie można organizować spotkań i imprez przez 

osoby fizyczne, ponieważ nie było takiego zapisu. Oznajmił, że jest jednak taka możliwość, 

na wniosek Gminy Urząd Marszałkowski Województwa Wlkp. może wyrazić zgodę na 

częściowe użyczanie tego obiektu, ale musi być odpowiedni aneks do umowy na 

finansowanie i  korzystanie. Zgodę musi wyrazić Zarząd Województwa Wielkopolskiego, 

procedura jest skomplikowana. Dodał, że jeśli wszyscy mieszkańcy m. Tomice uznają, że 

jest taka potrzeba to można tak zrobić, a na razie są przeciwnicy i zwolennicy. Jeśli 

większość mieszkańców uzna, że należy udostępnić obiekt osobom fizycznym to wówczas 

gmina wystąpi o taką zgodę. Oznajmił, że na zebraniu sołeckim w Tomicach będą o tym 

rozmawiali.  

Pan Kazimierz Wożniak poprosił o uwzględnienie remontu drogi Białobłoty – Orlina.  

Pani Katarzyna Lochdańska zwróciła się o przekazanie do ZDW prośby w sprawie 

usunięcie suchego drzewa przy drodze wojewódzkiej na granicy gminy Gizałki i Czermin. 

Przypomina również o wcześniejszej interpelacji odnośnie usunięcia uschniętych brzóz 

również przy tej drodze. Kolejna sprawa, aby w ramach środków przeznaczonych na 

utrzymanie zieleni w gminie nasadzić kwiaty również  w innych wsiach niż było do tej pory. 

Przy drogach wojewódzkich ukwiecić chociaż punkty np. kosze. Prosi też aby dokończyć 

drogę Wronów – Wierzchy, pozostał nieskończony odcinek, obecnie droga nadaje się do 

remontu generalnego.  

Pan Henryk Madalski – poprosił aby jak wcześniej już zgłaszał, również w miejscowości 

Ruda Wieczyńska posadzić kwiaty np.: koło remizy czy przystanku. Zaproponował  aby 

zasadzono 2 lub 3 klomby z kwiatami. Kolejna sprawa to załatanie dziur na drodze koło 

remizy. Przekazał również prośbę zgłoszoną przez mieszkańców aby przy posesji                   

p. Jakubowskiego zabezpieczyć i naprawić rozsypany asfalt .  

Pan Wójt wyjaśnił, że sprawę uszkodzonego asfaltu pan Przewodniczący już sygnalizował 

należy ten odcinek wyciąć i zrobić od nowa. Naprawę można by wykonać przy remoncie 

drogi i przepustu ale wykonanie nastąpiło by dopiero koło lipca. Z kolei głos zabrał pan 

Przewodniczący i stwierdził, że lepiej poczekać i wykonać prace systemem na gorąco co 

zwiększy trwałość.   

Pan Mieczysław Sawicki  w imieniu mieszkańców czterech budynków w Nowej Wsi 

poprosił o utwardzenie przebiegającej tam drogi. Kolejna sprawa dotyczy zapewnienia 

bezpieczeństwa na  skrzyżowaniu dróg  Szymanowice – Czołnochów, prosi o postawienie 

znaku stop dla jadących od strony Czołnochowa. Kolejna prośba przy SKR postawić tablice 

kierunkową na m. Czołnochów. Prosi również o zabezpieczenia rowu przy drodze 

wojewódzkiej koło SKR.  

Pan Wójt stwierdził, że tu postąpimy jak ZDW i postawimy znak informujący o 

ograniczeniu prędkości.  

Pan Mieczysław Sawicki zgłosił aby w perspektywie zaplanować dywanik asfaltowy na 

drogę w Czołnochowie, po pracach kanalizacyjnych droga jest uszkodzona. Podobnie 

odcinek drogi w Leszczycy.  

Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o remonty, naprawy dróg to, aby wszystkie wykonać 

trzeba by kwoty za cały 5-cioletni budżet. W WPF mamy zaplanowane inwestycje. Z 

województwa Wielkopolskiego otrzymaliśmy na dzień dzisiejszy 185 tys. zł, ta kwota 

dojdzie  oraz 200 tys. zł na przebudowę przepustu i drogi w m. Ruda Wieczyńska.  

Pan Krzysztof Andrzejewski oznajmił, że nie wie co mieszkańcom ma odpowiedzieć w 

sprawie wymiany sufitu na sali w Wierzchach. Konkretnie co będzie i jak zrobione. Niech 

będzie zrobione tanio, ale niech zostanie wykonane – stwierdził radny.   

Pan Wójt oznajmił, że zakres prac jest ustalony i nigdy nie powiedział, że nie należy jakiś 

spraw zaplanowanych wykonać. Sufit był zaplanowany z płyt kartonowo - gipsowych. 



Dotarły do niego informacje, że mieszkańcy chcą inne płyty tj. wodoodporne i należało 

sprawdzić czy w budżecie wystarczy środków, różnica zostanie dołożona. Ponadto 

zdecydowano, że instalacja elektryczna zostanie w całości wymieniona i wykonana w 

nowym systemie, nie jak pierwotnie zakładano i tu też środki dołożono. Rozmawiali 

również o tym, że zarówno trzecie drzwi  wejściowe  jak i pomieszczenie, które tam się 

znajduje nie będzie remontowane, ponieważ to pomieszczenie było wcześniej remontowane, 

tego remontu nie przewidywali w ogóle. Dalej pan Wójt wyjaśnił, że po podjęciu remontu 

mieszkańcy mówili o kolejnych remontach. Przystali na zamontowanie wentylacji w kuchni, 

bo jest to zasadne. Drzwi też nie były wcześniej przewidziane do wymiany, jest to wydatek 

około 2 tys zł. Rozważał, aby je wymienić przy wymianie zaplanowanych dwóch drzwi 

żeby wyglądało to spójnie. Prosi aby nie narzucać kolejnych remontów, które nie były 

wcześniej planowane i w budżecie nie są ujęte. 

Pan Eugeniusz Walkowiak  zgłosił, aby odmulić rów na ul. Strażackiej w Gizałkach.  

Pan Wójt odpowiedział, że te prace będą  robione.  

Pan Zbigniew Bachorski zgłosił, że jest zawalony przepust.  

Pan Wójt poinformował, że w tej sprawie zostanie przekazane zlecenie do Zakładu 

Komunalnego.   

Pan Zbigniew Bachorski zgłosił, aby wyrównać drogę Tomice -Młynik.   

Pan Wójt poinformował, że zostanie to wykonane przy realizacji inwestycji, która będzie 

wykonywana  po przetargu.  

Pani Beata Strzelewicz zwróciła się z zapytaniem odnośnie sali Wierzchy: czy były  ujęte 

w planie remontu łazienki ? 

Pan Wójt wyjaśnił, że były, ale realizacja nie nastąpi w tym roku.  

Pan Tadeusz Kostuj ponowił wcześniej składane wnioski:  uzupełnić kruszywem łuk drogi, 

wlot od Leszczycy. Utwardzić plac koło kościoła, cmentarza.  

Pan Wójt wyjaśnił, że zgłoszone przez pana Kostuja  sprawy należałoby ująć w WPF, 

ponieważ tu trzeba by zabezpieczyć  duże kwoty. Jeżeli chodzi o  uzupełnienie łuku drogi to 

postara  się w tym roku ZDW to zrobić. 

Pani Teresa Majdecka ponowiła wcześniej składaną interpelacje do przekazania ZDW w 

sprawy barierek na moście rzeki Prosna i przypomina o sprawie kanalizacji w m. Nowa 

Wieś. 

 

PUNKT 12 -WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

 

Pan Józef Taczała  zgłosił do naprawy  zarwany przepust w Kolonii Obory koło posesji p.  

Kubisa  

Pan Zbigniew Ostrowski zwrócił się z zapytaniem: kiedy będzie uruchomiona kanaliza w 

Szymanowicach. Następnie poprosił żeby informować sołtysa o pracach jakie są robione na 

wsi aby  on mógł na bieżąco informować mieszkańców.  

Pan Wójt wyjaśnił, że na początku kwietnia br. będzie można podłączać się do kanalizacji.  

Na zakończenie obrad Pan Wójt przekazał informację dotycząca zebrań wiejskich, które jak 

wyjaśnił odbędą się po tej Sesji, aby jednocześnie móc informować mieszkańców na temat 

podjętych uchwał. Odczytał terminy zebrań w poszczególnych wsiach. Następnie 

poinformował, że gmina Gizałki pozyskała w formie zwrotu podatku VAT kwotę ponad             

1 mln zł. Tu podziękowanie skierował do pani Skarbnik i pracowników referatu 

finansowego, którzy przyczynili się dużym wkładem pracy do pozyskania środków. 

Wyjaśnił, że środki zostały rozdysponowane największa kwota przeszła na zadłużenie 

gminy. To co pozostało dołożono do wcześniej planowanych inwestycji. Kolejna sprawa 

dotyczy rewaloryzacji parku w Szymanowicach. Za pełną obsługę zapłacone zostało ze 

środków jakie przekazała firma EVIVA. Głos zabrał pan Mirosław Michalak i poddał w 

wątpliwość czy mieszkańcy skorzystają przy zmianie stawek ustawy śmieciowej ? 

 



PUNKT 13 - ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 

posiedzenia, o godzinie 17.00, dziękując jednocześnie wszystkim za udział w obradach 

XXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.   

 

 

  Protokołowała                         Przewodniczący Rady  

 

 Teresa Andrzejak                                                                              Roman Rojewski 


