
Protokół nr XXVI/2012
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 

                w dniu 29 listopada2012 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 14 radnych, podczas obrad sesji doszedł 1 radny. 
W chwili podejmowania uchwał było 15 radnych tj. 100% składu osobowego Rady Gminy. 
Lista  obecności  stanowi  załącznik  nr 1  do  protokołu.  Ponadto  w  Sesji  udział  wzięli 
sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu, oraz kierownicy gminnych 
jednostek organizacyjnych, zaproszeni goście  lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 
protokołu. 
 

Przewodniczący  Rady  Gminy  Roman  Rojewski  dokonał  otwarcia  posiedzenia 
o  godzinie  14.00  witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie  stwierdził 
quorum Sesji (14 radnych).

PUNKT   2  –   PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie, które już nastąpiło.
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 współpracy Gminy Gizałki z organizacjami
     pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku
     publicznego na rok 2013;
2)  w sprawie   zatwierdzenia   taryf   dla   zbiorowego   zaopatrzenia   w   wodę
     i  zbiorowego odprowadzania ścieków;

3) w sprawie   zmiany  uchwały  w  sprawie   określenia   górnych   stawek  opłat
    ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania
    odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości oraz opróżniania 
    zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych;

4)  w sprawie stawek podatku od nieruchomości;

5) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 
    2013 r;

6) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
    na obszarze gminy Gizałki;
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7) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji oraz 
    deklaracji podatkowych;

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

9) w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
        odpadami komunalnymi;

          10)  w sprawie   ustalenia  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;

           11)  w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
                  gospodarowanie odpadami komunalnymi;

12)  w sprawie   odbierania   odpadów   komunalnych   od   właścicieli  
 nieruchomości   położonych na terenie Gminy Gizałki, na których nie   
 zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

13) w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami   
 komunalnymi;

           14)  w sprawie zmian  planu budżetu na rok 2012;

           15)  w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki 
       na  lata 2012 – 2021;

  7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za miniony rok szkolny 

    2011/2012

  8 . Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych.

 9. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

         10. Interpelacje i zapytania radnych.

          11. Wolne głosy i wnioski.

    12. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  zapytaniem  czy  radni  wnoszą  zmiany  do 
przedstawionego porządku obrad. Głos zabrał Pan Wójt i oznajmił, że wnosi autopoprawki 
do  dwóch  uchwał  zaproponowanych  radnym  wcześniej.   Pierwsza   uchwała  dotyczy 
Regulaminu  utrzymania  czystości  i   porządku  na terenie  gminy Gizałki. Propozycja 
dotyczy  zmiany  w  trzech  paragrafach  tj.  12  ust.  6,  w  którym  doprecyzowano  zasady 
selektywnego zbierania odpadów  i obowiązki z tym związane dla mieszkańców, paragraf 5 
pkt  26  dotyczy  utrzymania  piaskownic  na  placach  zabaw  zlokalizowanych  na  terenach 
znajdujących  się  na  obszarze  gminy.  Zmiana   w  paragrafie  19  ustęp  4  dotyczy 
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przeprowadzania przez właścicieli nieruchomości deratyzacji. Treść zmian była omówiona 
w  dniu  wczorajszym  na  posiedzeniu  Komisji  łączonych,  również  treść  zmian  radni 
otrzymali. Kolejna autopoprawka dotyczy zmian do planu budżetu na rok  2012, chodzi o 
zwiększenie  środków  o  kwotę  72  152  zł,  są  to  środki   z  przeznaczeniem  na  zadania 
oświatowe.  Związane  są  ze  wzrostem  subwencji  oświatowej,  która  wynika  ze  wzrostu 
składki rentowej oraz dotacji jaką otrzymał Zespół Szkół w Gizałkach w kwocie 28 720 zł 
na  wykonanie  remontów  obiektu.  Jest  to  dotacja  z  rezerwy  budżetu  państwa. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycje zmian jakie przedstawił pan wójt. 
Radni jednogłośnie, 14 głosów za przyjęli zaproponowane zmiany. 

PUNKT  3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący Rady  zwrócił się z zapytaniem do członków Rady, czy starym zwyczajem 
zapoznają  się  z  protokołem  w  trakcie  obrad,  który  jest  dostępny  również  do  wglądu 
w Biurze Rady. Radni jednogłośnie, tj. 14 głosami za, przyjęli protokół z poprzedniej Sesji, 
zapoznając się z nim indywidualnie.

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

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

PUNKT  5  – SPRAWOZDANIE  WÓJTA  Z  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE 
MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają pytania do przedstawionej 
informacji.  Głos  zabrał  pan  Krzysztof  Andrzejewski  i  poprosił,  aby  pan  Wójt  wyjaśnił 
Sołtysom co dzieje się z kanalizacją. Pan Wójt poinformował, że jeżeli chodzi o odbiór i  
zakończenie  inwestycji  kanalizacji  sanitarnej  procedury  odbiorowe  dobiegają  końca. 
Instalacja wymagała szeregu poprawek, uzupełnień. Wykonawca obecnie w 90 % usterki 
usunął.   W tej  chwili  trwają rozmowy na temat  ustalenia  wartości  tego zadania.  Jest  to 
kwestia sporna w dniu dzisiejszym odbyła się w tej sprawie kolejna narada.  Fachowcy mają 
się spotkać i ustalić na podstawie wartości kosztorysowej faktyczną wartość zadania. Dodał, 
iż ma nadzieję, że do końca roku uda się kanalizację oddać do użytku. Informacja stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

1)  Uchwała  nr  XXVI/130/2012  w  sprawie  przyjęcia  programu  współpracy  Gminy 
Gizałki  z  organizacjami  pozarządowymi   oraz   podmiotami   prowadzącymi 
działalność  pożytku publicznego 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 Uchwała nr 
XXVI/130/2012  w  sprawie  przyjęcia  programu  współpracy  Gminy  Gizałki  z 
organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku 
publicznego  na  rok  2013  podjęta  została  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  6  do 
protokołu.
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2)  Uchwała  Nr  XXVI/131/2012  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Głos zabrał 
pan Henryk Madalski i oznajmił, że rozumie, w przypadku stawek za pobór wody  opłaty 
można  o  kilka  groszy  podnieść.  Natomiast  jeżeli  chodzi  o  ścieki,  to  nie  wie  jaka  jest 
celowość podnoszenia ceny jeżeli w kalkulacji jaką przedstawił Zakład Komunalny, koszt 
eksploatacji  na  rok  przyszły  jest  mniejszy  o  8  tys.  zł.  Po  podłączeniu  nowej  sieci 
kanalizacyjnej będzie więcej ścieków to koszty muszą spaść. Zawsze im  tłumaczono, że im 
więcej ścieków tym są tańsze. Uważa, że cena powinna pozostać na tym samym poziomie 
jak była dotychczas.  Głos zabrał Pan Wójt i wyjaśnił, że cena ścieków w Gminie Gizałki 
jest jedną z najniższych w powiecie. W przypadku podłączenia nowej sieci kanalizacyjnej 
wcale  nie  musi  być  taniej,  ponieważ  ta  sieć  została  tak  zaprojektowana,  że  mamy  13 
przepompowni,  co wiąże  się  z  bardzo dużymi kosztami  ich  utrzymania,  zaopatrzenia  w 
energię elektryczną. Według wyliczeń okazuje się, że nie będzie taniej. To nie znaczy, że 
skok będzie  drastyczny,  wzrost  cen  jest  proporcjonalny.  Podobnie  jak  w przypadku  cen 
wody,  3 %  wzrost  tj. mniej więcej o wskaźnik inflacji. Cena ścieków wychodzi o kilka 
groszy więcej, ponieważ cena za 1 m2 ścieków jest wyższa. Oznajmił, że porównując cenę 
ścieków do innych gmin w powiecie pleszewskim mamy ścieki jedne z najtańszych. Gmina 
Dobrzyca  jest  w  najlepszej  pozycji  ale  wynika  to  stąd,  że  podpisała  zobowiązania  do 
realizacji  i  ekspolatacji  instalacji, która  jest  budowana  i  ma  wysokie  dofinansowanie  z 
WRPO, w zamian gmina musiała  przystać do pewnych ustępstw m. innymi co do ceny 
ścieków. Głos zabrał pan Eugeniusz Walkowiak i oznajmił że rozumie zarówno panią Prezes 
Zakładu komunalnego jak i pana Wójta,  każdy chciałby mieć w swojej kasie pieniędzy jak 
najwięcej.  Obecnie  dochodzą  kolejne  podwyżki  i  nie  każdy  będzie  w  stanie  te  stawki 
zapłacić. Jego propozycja jest taka aby zrobić gest w kierunku mieszkańców i nie podnosić 
podatków od nieruchomości, stawek za wodę, a tylko wprowadzić podatek śmieciowy. Głos 
zabrał Pan Wójt i wyjaśnił, że podwyżka jest o wskaźnik inflacji tj. około 3 %. -  jest to 
urealnienie cen. Ponownie głos zabrał Pan Eugeniusz Walkowiak i stwierdził, że  miejscowe 
zakłady kotlarskie, RSP i SKR mają duże metraże i te podwyżki potwornie odczują. Pan 
Wójt wyjaśnił, że  należy się nad tym zastanowić  w przyszłym roku po sprawdzeniu czy 
faktycznie ta recesja wystąpi. Przewodniczący Rady dodał, jeżeli obecnie nie podniesiemy 
cen  o stopień inflacji, to za rok czy dwa będzie diametralny skok jak było w przypadku 
podatku rolnego. Z kolei głos zabrał Pan  Krzysztof Andrzejewski i oznajmił, że wczoraj na 
posiedzeniu  Komisji łączonej prosił aby gmina zrobiła ukłon w kierunku mieszkańców i 
dołożył  różnicę do stawek wody. W poprzednich kadencjach mówiono gmina wytrzyma, 
mieszkańcy nie.  Głos  zabrał  Pan Wójt  i  wyjaśnił,  że  jest  to  symboliczna  podwyżka na 
poziomie 0,8 gr.  Z kolei głos zabrał pan Tadeusz Kostuj i oznajmił, że należy rozważyć czy 
jest możliwość zejścia z ceny przez Zakład Komunalny lub czy gmina może dopłacić. Prosi 
aby pani  Prezes  wypowiedziała  się  jakie  są   możliwości  zejścia.  Przewodniczący Rady 
oznajmił, że w dniu wczorajszym na komisji tą kwestię  omawiano. Jeżeli raz jeszcze pani 
prezes  ma  odpowiedzieć  to  prosi.  Pani  Prezes  oznajmiła,  że  obecnie  na  Sesji  nie  ma 
możliwości dokonywania zmian.  Wyjaśniła, że to nie jest podwyżka,  to jest wzrost cen o 
wskaźnik  inflacji.  Nie  odbiera  to  jako  podwyżki.  Kalkulacja  została  przedłożona  22 
października  br.  zgodnie  z  ustawą.  Z  uwagi  na  to,  że  nikt  więcej  nie  zabrał  głosu, 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXVI/131/2012 w sprawie   zatwierdzenia 
taryf   dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego  odprowadzania  ścieków 
została podjęta większością głosów: 8 głosów za, przy 6-ciu głosach przeciwnych i 1 głosie 
wstrzymującym się. Uchwała  stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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3)   Uchwała  Nr XXVI/132/2012   w sprawie  zmiany uchwały  w sprawie  określenia 
górnych  stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi   w 
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.  Z uwagi na to, 
że  nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący Rady poddał  projekt  uchwały  pod 
głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych  Uchwała  Nr 
XXVI/132/2012  w  sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia górnych  stawek 
opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  odbierania 
odpadów  komunalnych od właścicieli  nieruchomości  oraz  opróżniania zbiorników 
bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych została podjęta większością głosów: 
9 głosów za,  5 przeciwnych,  1 wstrzymujący się.  Uchwała  stanowi załącznik nr 8 do 
protokołu.

4) Uchwała Nr XXVI/133/2012 w sprawie stawek podatku od nieruchomości;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Głos zabrała 
Pani Grażyna Walczak i zgłosiła wniosek formalny o zmianę dwóch pozycji w uchwale w 
punkcie 2 od budynków lub ich części ppkt b: związanych z prowadzeniem działalności 
gospodarczej jest 14,83 zł,  proponuje żeby pozostała na poziomie roku ub. tj. 14,14 zł. Ppkt 
e: od budynków pozostałych jest 5,14 zł, proponuje żeby pozostała na poziomie roku ub. 
4,99 zł . Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek formalny zgłoszony przez 
radną panią Grażynę Walczak. W wyniku głosowania wniosek został odrzucony: 6 głosów 
za, 8-przeciwnych 1 wytrzymujący się. Głos zabrała pani Beata Strzelewicz i oznajmiła, że 
przychyla  się  do  zdania  pana  Walkowiaka,  częstujemy  mieszkańców  podatkiem 
„śmieciowym”, który uderzy w mieszkańców. Rozumie, że budżet gminy musi zdobywać 
pieniądze.  Ale musi przypomnieć,  że w latach 2006 -2010 podatki nie  były podnoszone 
nawet o wskaźnik inflacji, a gmina i tak sobie radziła. Były prowadzone inwestycje, były 
spłacane zadłużenia i tym samym mamy dowód na to, że i bez wysokich podatków  gmina 
sobie  radzi,  natomiast  nie  mamy dowodu na to,  że  nasi  mieszkańcy się  wzbogacili  lub 
powodzi  im  się  lepiej,  co  było  argumentem  w  poprzednich  latach  na  nie  podnoszenie 
podatków.  Przewodniczący Rady oznajmił,  że  nie  przerywał  pani  radnej  ale   prosi  aby 
zabierano głos  tylko odnośnie uchwały.  Z kolei  głos zabrał  pan Eugeniusz Walkowiak i 
oznajmił, że może  doprowadzimy do tego, aby przegłosować żeby zabrać głos opozycji. 
Przewodniczący  Rady  oznajmił,  że  nie  mówi,  że  mają  nie  zabierać  głosu,  ale  Rada 
zatwierdziła  porządek obrad i  prosi  zabierać głos zgodnie z  porządkiem obrad odnośnie 
uchwał.  Z  kolei  głos  zabrał  pan  Kazimierz  Woźniak  i  zwrócił  się  z  zapytaniem po  co 
spotykają się na komisji? Na wczorajszym posiedzeniu nie było dyskusji a dzisiaj nie wie 
dlaczego jest ta dyskusja. Głos zabrała pani Beata Strzelewicz i odpowiedziała, że niektórym 
radnym wolno przesypiać się z tematem i myśli, że im też wolno przespać się z tematem. Z 
kolei głos zabrał pan Henryk Madalski i oznajmił iż myśli, że to, że mamy niskie podatki 
jest  zaletą  dla  gminy  i  jest  też  z  korzyścią  dla  gminy.   Jak  zamieściła  gazeta  ”Życie 
Pleszewa” Gmina Chocz zazdrości  nam,  że  mamy inwestorów,  a  do nas  inwestorzy się 
garną. A gdy są inwestorzy to mamy miejsca pracy. Z uwagi na to, że nikt więcej nie zabrał 
głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania 
na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXVI/133/2012 w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości  podjęta została większością głosów: 8 za,  6 przeciwnych, 1 
wstrzymujący się. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

5)  Uchwała  Nr  XXVI/134/2012  w  sprawie  obniżenia  ceny  skupu  żyta  dla  celów
wymiaru podatku rolnego na  2013 r;
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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  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  XXVI/134/2012  w 
sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na  2013 r. 
podjęta została większością głosów: 11 za, 4 wstrzymujące się .Uchwała stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu.

6)  Uchwała Nr XXVI/135/2012  w sprawie określenia  wysokości  stawek podatku od
środków transportowych na obszarze gminy Gizałki;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr 
XXVI/135/2012  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków 
transportowych na obszarze gminy Gizałki podjęta została większością głosów: 10 za, 
5 przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

7)  Uchwała  Nr XXVI/136/2012   zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  ustalenia  wzorów
formularzy informacji oraz  deklaracji podatkowych;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr 
XXVI/136/2012  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów  formularzy informacji 
oraz  deklaracji podatkowych  podjęta została 15 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 12  do protokołu.

8) Uchwała Nr XXVI/137/2012  w  sprawie   Regulaminu   utrzymania   czystości
 i  porządku  na terenie  gminy Gizałki;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr 
XXVI/137/2012 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Gizałki podjęta została 15 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 13 
do protokołu.

9) Uchwała Nr XXVI/138/2012  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. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr 
XXVI/138/2012 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty opłaty za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi podjęta została 15 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik nr 14  do protokołu.

10) Uchwała Nr XXVI/139/2012 w sprawie  ustalenia  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. Głos zabrał 
pan  Tadeusz  Kostuj  i  oznajmił,  że  nalegałby  do  zadziałania  na  korzyść  mieszkańców. 
Wielokrotnie  mówił,  żeby  wypracować  swoją  metodykę  działań,  Jeżeli  mieszkaniec 
samodzielnie  będzie dostarczał  pewne produkty to  poniesie  pewne dodatkowe koszty.  Z 
drugiej  strony  może  nie  wyprodukować  tyle  śmieci,  które  zapełniałyby  kontener,  czyli 
będzie płacił w pewnym sensie  za nic. Jeśli np. dostarcza posegregowane tworzywo lub 
szkło powinien mieć za to zapłacone. Ponieważ punkt ZGO, plastik prasuje i sprzedaje, czyli 
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zarabia.  Opłaci się mieć taki system w którym mieszkaniec będzie korzystał  i  to będzie 
główna  motywacja  do  segregacji.  My  jesteśmy  przymuszeni  ustawą,  natomiast  jako 
samorząd możemy jeszcze walczyć. Głos zabrał pan Wójt i oznajmił, że radni nie doczytali, 
ponieważ  w  Regiminie  przed  chwilą  uchwalonym  jest  wyraźnie  zapisane,  że  odpady 
zbierane selektywnie i nieselektywnie i będą odbierane z posesji w każdej ilości. Osoba, 
która będzie zbierała odpady selektywnie będzie płaciła niższą opłatę za gospodarowanie 
odpadami. To będzie dopingowało do tego, żeby jednak zbierać odpady selektywnie. Firma 
odbierająca ZGO deklaruje, że nie będzie pobierała dodatkowych środków finansowych za 
odpady zbierane selektywnie. Ponownie głos zabrał Pan Tadeusz Kostuj i oznajmił, że  tu 
chodzi  o  to,  że   mieszkaniec  sprzedaję  w punkcie  puszki,  papier  itd.  i  ten  mieszkaniec 
sprzedając  dostaje  pieniądze.  Z  kolei  głos  zabrał  pan  Henryk  Madalski  i  stwierdził,  że 
należało określić nie radni nie doczytali tylko radny nie doczytał.  Po czym stwierdził: iż 
szkoda, że tej  dyskusji nie było w dniu wczorajszym na komisji.  Z uwagi na to, że nikt 
więcej  nie  zabrał  głosu,  Przewodniczący Rady poddał  projekt  uchwały pod głosowanie. 
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XXVI/139/2012 
w sprawie  ustalenia  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  15  głosami  za,  czyli 
jednogłośnie Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

11)  Uchwała Nr XXVI/140/2012  w sprawie ustalenia terminu,  częstotliwości  i  trybu
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr 
XXVI/140/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi podjęta  została  15  głosami  za,  czyli 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 16  do protokołu.

12)  Uchwała  Nr  XXVI/141/2012  w  sprawie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli  nieruchomości  położonych  na  terenie  Gminy  Gizałki,  na  których  nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr 
XXVI/141/2012 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie Gminy Gizałki, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne podjęta  została  15  głosami  za,  czyli  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik nr 17  do protokołu.

13) Uchwała Nr XXVI/142/2012 w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu.  Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr 
XXVI/142/2012  w  sprawie  metody  ustalania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi  podjęta  została  15  głosami  za,  czyli  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik nr 18  do protokołu. 

 14) Uchwała Nr XXVI/143/2012 w sprawie zmian  planu budżetu na rok 2012;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych Uchwała Nr 
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XXVI/143/2012 w sprawie zmian  planu budżetu na rok 2012 podjęta została 15 głosami 
za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr  19  do protokołu.

15) Uchwała Nr XXVI/144/2012 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2012 -2012;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr 
XXVI/144/2012 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 
-2012 podjęta została 15 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 20 
do protokołu.

PUNKT  7  – INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 
GMINY ZA MINIONY ROK SZKOLNY 2011/2012

Przewodniczący  Rady  zwrócił  sie  do  radnych  czy  mają  zapytania  do  informacji 
przedstawionej  w  materiałach.  Oznajmił,  że  na  Komisjach  Łączonych  w/w  informację 
omawiano. Radni jednogłośnie przyjęli informację o stanie realizacji zadań oświatowych za 
miniony rok szkolny 2010/2011. Informacja stanowi załącznik  nr 21 do protokołu.

PUNKT 8  – INFORMACJA  NA  TEMAT  ANALIZY  OŚWIADCZEŃ 
MAJĄTKOWYCH  

Wiceprzewodniczący  Rady  pan  Tadeusz  Kostuj  odczytał  pismo  Wójta  Gminy  Gizałki 
skierowane do Rady Gminy Gizałki o złożonych oświadczeniach majątkowych. Informacja 
stanowi  załącznik  nr  22  do  protokołu.  Po  czym  odczytał  Pismo  Wojewody 
Wielkopolskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych Informacja stanowi załącznik 
nr 23 do protokołu  oraz pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pleszewie dotyczące 
przeprowadzonej  analizy oświadczeń  majątkowych radnych  oraz  kierowników jednostek 
organizacyjnych Urzędu Gminy. Informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu.  

PUNKT  9 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Głos zabrał pan Wójt i poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęła do niego 
żadna  interpelacja  na  piśmie.  Zapytania  radnych  z  poprzedniej  sesji  dotyczyły  głównie 
naprawy nawierzchni  dróg. Naprawy zostały wykonane w ramach środków finansowych 
jakie  posiadaliśmy.  Pojedyncze  uszkodzenia  w jezdni  pozostały,  naprawa  może  nastąpić 
w 2013 roku, ponieważ  zabrakło masy bitumicznej, którą zakupili w hurtowni. Odmulenie 
rowu na ul. Strażackiej nastąpi wraz z wykonywaną tam inwestycją.

PUNKT   10 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan Roman Matelski złożył  interpelację  w sprawie  budowy chodnika  w  miejscowości 
Białobłoty w kierunku m. Dziewiń i m. Orlina. Dodał, że chodnik zwiększy bezpieczeństwo 
mieszkańców poruszających się przy ruchliwej drodze wojewódzkiej.
Pani Katarzyna Lochdańska zwróciła  się  z  prośbą o monitowanie w ZDW w sprawie 
wyrównania nawierzchni drogi wojewódzkiej przebiegającej przez m. Wronów. 
Pan Tadeusz Kostuj nawiązał do wniosku jaki złożył na posiedzeniu Komisji łączonych 
odnośnie zakupienia znaków drogowych. Oznajmił, że miałby parę propozycji jak można 
znaki pozyskać. Po czy stwierdził, że powinniśmy być konsekwentni, wcześniej  uzyskał z 
Urzędu Gminy odpowiedź, że znaki będą postawione po wykonaniu dróg.  Jeżeli zmienia się 
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sytuacja, nie ma środków,  to musimy to urealnić. Mieszkaniec musi mieć pełną odpowiedź. 
Tak  samo w sprawie  pomocy mieszkańcom odnośnie  odbioru  nieczystości.  Pana  Wójta 
zadanie,  że  przyjmuje  wniosek  radnego,  gdy  radny  zgłasza  wniosek  aby  wspomóc 
mieszkańców.  Wniosek  radnego  zostanie  uwzględniony  bądź  nadamy  mu  taki  bieg,  że 
będziemy starali się zmniejszyć mieszkańcowi koszty w związku z tym, że segreguje śmieci, 
ma udokumentowane, że sprzedał złom itd. Tu powinniśmy doprecyzować procedury. 
Pan Henryk Madalski ponowił interpelację jaką złożył w ub. roku w sprawie namalowania 
pasów na ul. Słonecznej. Dzieci idące do i ze szkoły mogłyby przejść bezpiecznie przez 
ulicę.  
Pan Wójt wyjaśnił, że w tym zakresie został wykonany projekt organizacji ruchu. Zarząd 
Dróg Wojewódzkich postawił określone wymagania, samo namalowanie pasów nie byłoby 
problemem. Zadanie musi zostać umieszczone w projekcie budżetu, ponieważ jest to koszt 
kilkudziesięciu tysięcy złotych. To jest już inwestycja.
Pani Beata Strzelewicz zwróciła się z prośba w sprawie zaklejenia dziury umiejscowionej 
przy  drodze  wojewódzkiej  (jadąc  z  Tomic  na  Gizałki),  skrzyżowanie  w  kierunku 
Szymanowic.  
Pan Wójt wyjaśnił, że zagłębienie zaklejali 2-krotnie kruszywem. Jeżdżą tam samochody 
ciężarowe,  które  rozjeżdżają  nawierzchnię  tego  łuku.  Naprawę  zleci  Zakładowi 
Komunalnemu.
Pan Tadeusz Kostuj oznajmił, że sprawę tego samego odcinka drogi poruszał wcześniej i 
pan Wójt twierdził, że jest to w gestii ZDW. Czy jest już rozwiązana sprawa łuku i chodnika, 
czy można już w tym pasie coś robić. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jest to grunt należący do Zarządu Dróg Wojewódzkich i w ich gestii 
jest naprawa zjazdu.
Pan  Krzysztof  Andrzejewski zwrócił  się  z  zapytaniem:  dowiedział  się  z  internetu,  że 
odbył się przetarg na remont sali  w Wierzchach. Czy mógłby się dowiedzieć jaka firma 
wygrała ? 
Pan Wójt  odpowiedział,  że przetarg się odbył, zgłosiło się 20 oferentów. Dokumenty są 
analizowane. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie oficjalnie zostanie podana  informacja 
o wyborze.
Pani Beata Strzelewicz - na komisji pan Wójt informował o rozprawie jaki jest jej wynik ?
Pan Wójt odpowiedział, że rozprawa się odbyła, niestety do ugody nie doszło.
Pan Tadeusz Kostuj przypomniał sprawę opłotowania przy dębie w m. Szymanowice.
Przewodniczący Rady  oznajmił, ze przekaże kilka słów na temat przeprowadzonej zbiórki 
na  rzecz  Marcina.  Trzynastu  radnym,  którzy  się  do  zbiórki  przyłączyli,  składa  szczere 
podziękowania. Do zbiórki przyłączyła się też pani radna powiatowa, zebrano 960 zł. Pan 
Wójt zebrał określoną sumę od pracowników Urzędu Gminy. Zebrane kwoty zawieźli do 
rodziców Marcina.  Z kolei  głos zabrał pan Wójt i  w imieniu Komitetu Organizacyjnego 
zbiórki  publicznej  dla  Marcina   złożył  podziękowania  za  ofiarność  mieszkańców naszej 
gminy i nie tylko naszej gminy jak również za zaangażowanie: sołtysów, dyrektorów szkół, 
młodzieży  szkolnej,  nauczycieli  i  wszystkich  ludzi  dobrej  woli.  Oznajmił,  że  zebrano 
17 555,16 zł i 1 euro.  Kwota ta została przekazana na konto rodziców Marcina. Z tego co 
wie część została odpowiednio zagospodarowana. 

PUNKT  –  11 WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Eugeniusz Walkowiak  oznajmił, że z dniem 29 listopada 2012 r. tracą moc słowa 
przyjazna gmina i gmina dla obywatela nie obywatel dla gminy. Do naszej gminy wkroczyła 
polityka  liberalna,  nie  masz,  masz  mieć  i  płacić.  Dlaczego,  ponieważ  nie  wykonaliśmy 
żadnego gestu w stosunku do naszych mieszkańców a to jest bardzo nieładnie. 
Pan Roman Matelski -  na ostatniej  sesji  sołtys  Osman zgłaszał  do naprawy mrugająca 
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lampę koło p. Antczaka na Krzyżówce i do dzisiaj nie jest naprawiona. Kolejna sprawa: jak 
wygląda stan prawny drogi Krzyżówka. 
Pan Wójt wyjaśnił, że naprawa  lampy była zgłaszana do energetyki. W przypadkach gdy 
naprawy nie są dokonywane prosi o monit. 
Pan Henry Glapa zgłosił, że w Czołnochowie lampy nie świecą. 
Pan Jan Pietrzak zgłosił  do naprawy (nie świeci)  jedną lampę przy szosie w m. Dziewiń. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o uregulowanie stanu prawnego drogi to spotkanie się 
odbyło, w spotkaniu pan radny uczestniczył. W tej chwili muszą indywidualnie rozmawiać z 
mieszkańcami.  Sprawa jest  trudna nie  wszyscy są  zgodni,  żeby przekazać  grunt  lub  by 
można wykonać drogę w miejscu gdzie jest geodezyjnie wyznaczona . 
Pan Henryk Glapa -odśnieżanie dróg gminnych: kto i gdzie będzie  obsługiwał ?. 
Pan Wójt wyjaśnił, że w poniedziałek sołtysi  otrzymają mapy dotyczące odśnieżania. 
Pani  Teresa  Majdecka zwróciła  się  z  zapytaniem:  czy  jest  wykonana  dokumentacja 
odnośnie naprawy kanalizacji wód opadowych w m. Nowa Wieś?. 
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  sprawa  jest  na  etapie  wydawania  pozwoleń,  dokumentacja  jest 
wykonana. 
Głos  zabrał  pan  Wójt i  oznajmił,  że  w  dniu  wczorajszym  na  posiedzeniu  Komisji 
Łączonych pytano co z działką na ul. Szkolnej. Prasa się na ten temat wypowiedziała ale 
artykuł nie do końca wyjaśnia tak jak powinno to być. W 1999 roku Gmina Gizałki weszła 
w  posiadanie  działki  na  ul.  Szkolnej,  która  miała  być  przeznaczona  pod  zabudowę 
oczyszczalni  ścieków,  ze  względu  na  protesty  mieszkańców oczyszczalnię  wykonano  w 
innym miejscu i tym samym działka nie mogła być wykorzystana z tym przeznaczeniem  jak 
przekazana została  celowo przez  Agencję.  Działka  była  przez  kilka  lat  wykorzystywana 
przez  gminę  niezgodnie  z  przeznaczeniem.  W  1999  roku  zmieniła  się  ustawa  o 
gospodarowaniu nieruchomościami skarbu państwa i wówczas można było takimi gruntami 
dowolnie  dysponować  i  w  tym  przypadku  gmina  mogła  zrobić  z  gruntem  co  chciała. 
Interpretacja  przepisów  przez  ANGR  jest  taka,  że  jeżeli  grunt  został  przekazany  za 
funkcjonowania starych przepisów wówczas należy je stosować. Albo należało wystąpić do 
Agencji o zmianę sposobu wykorzystania gruntu. W 2006 roku gmina wystąpiła  do ANR z 
wnioskiem o zmianę przeznaczenia gruntu na teren rekreacyjny i usytuowano plac zabaw. 
Problem pojawił się 2012 r. Przedstawiciele ANR przyjechali na kontrolę i stwierdzono, że 
część działki wykorzystana jest rolniczo. Nie było w gminie na to żadnych dokumentów o 
tym, że ktoś wydzierżawił grunt, wezwaliśmy użytkownika, który oświadczył, że użytkował 
działkę ponieważ Wójt Gminy pozwolił mu na to i on przez 5 lat użytkował. Decyzja ANR 
obecnie  jest  taka,  że  jeżeli  grunt  nie  był  wykorzystywany z   takim przeznaczeniem jak 
Agencja wskazała, to należy grunt albo zwrócić, albo zapłacić odszkodowanie stanowiące 
równowartość  tego  gruntu.  Obecnie  trwa  korespondencja  pomiędzy  Gminą  a  Agencją 
Nieruchomości  Rolnych.  W miejscu  tym  głos  zabrał  pan  Radca  Jerzy  Matyjaszczyk  i 
oznajmił,  że  w  jego  głębokim  przekonaniu  Gmina  ma  poważne  argumenty  prawne,  że 
Agencja nie ma racji. Gmina w marcu 1999 r. otrzymała grunt, w czerwcu tego roku weszła 
zmiana przepisów, do czerwca nie było określonej granicy czasowej, w którym to okresie 
może  Agencja  wykonywać  swoje  uprawnienia  do  zabierania,  kontrolowania  itd. 
Wprowadzono w 1999 roku 10-letni okres. Gdyby teraz pogląd Agencji był słuszny byłby 
niedopuszczalny stan prawny.   W zależności  kiedy się  otrzymało czy przed wejściem w 
życie nowego przepisu, czy z dniem wejścia tego przepisu czy później byłby kolisty stan 
prawny. Do końca nie wiadomo do jakiego roku Agencja mogłaby kontrolować, odbierać. 
Jego zdaniem takiej możliwości prawnej nie ma. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie na 
analogiczny stan faktyczny i prawny. Sąd zdecydowanie wypowiedział poważne argumenty 
interpretacyjne, my się na tym opieramy. Będziemy walczyć do końca. Głos zabrał pan Wójt 
i oznajmił, że pozostaje kwestia nie umownego użytkowania gruntu.   
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PUNKT 12 –  ZAKOŃCZENIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia, o godzinie 16,00, dziękując  jednocześnie wszystkim za udział w XXVI Sesji 
Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała    Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                         Roman Rojewski
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