
    Protokół nr XXIV/2012 

      z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 

    w dniu 28 września  2012 r. 

        w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki. 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 14 radnych, co stanowi 93,33 % 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 Gizałki Pan Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia   

o godzinie 9.00, kolejno witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.  

Przewodniczący Rady poprosił o uczczenie minutą ciszy zmarłego byłego Wójta śp. 

Włodzimierza Lehmanna 

Następnie stwierdził quorum Sesji (14 radnych). 

Nieobecny: Radny Krzysztof Andrzejewski – nieobecność usprawiedliwiona 

 

 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. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Gizałki za I półrocze                  

     2012 r.; 

  1) informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy, 

 2) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  Gizałki       

     na dzień 30.06.2012 r, 

 3) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum          

     Kultury  w Gizałkach za I  półrocze 2012 r. 

7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

   1) podziału Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz                                                                                                          

        liczby  radnych  wybieranych  w każdym  okręgu; 

 2) utworzenia  stałych  obwodów  głosowania  na  obszarze  Gminy Gizałki  

      ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib   obwodowych  komisji      

      wyborczych; 

 

  3) zmieniająca uchwałę 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) przekazania  z  budżetu  Gminy  środków  finansowych  na  Fundusz  Wsparcia 

       Państwowych  Straży  Pożarnych  w  Poznaniu; 

 

         5) zmian w planie budżetu na rok 2012.   

         8.  Interpelacje i zapytania radnych. 

            9.  Wolne głosy i wnioski. 

          10.  Zamknięcie obrad.  

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są propozycje zmian do 

przedstawionego porządku obrad. Głos zabrał pan Wójt i oznajmił, że chciałby wnieść 

autopoprawkę. Uchwała w sprawie przekazania z budżetu Gminy środków finansowych na  

Fundusz Wsparcia Państwowych Straży  Pożarnych w Poznaniu nie musi być podejmowana, 

można wprost z budżetu gminy przekazać środki na ten cel. Środki te będą przekazane                    

w zamian za przekazanie sprzętu dla ratownictwa drogowego jednostki dla OSP Wierzchy, 

są to specjalistyczne nożyce do cięcia metalu. Wartość takiego sprzętu ok. 27 tys. zł. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie propozycje pana Wójta w sprawie wycofania 

niniejszej uchwały z porządku obrad.  Podczas głosownia na sali obrad obecnych było 14 

radnych. Uchwała w sprawie przekazania z budżetu Gminy środków finansowych na  

Fundusz Wsparcia Państwowych Straży Pożarnych w Poznaniu została wycofana                         

z porządku obrad 14 głosami za, czyli jednogłośnie.   

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. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu, Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.  

 

PUNKT 5 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji. 

Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Głos zabrała Pani Grażyna Walczak                 

i zwróciła się z prośbą o przedstawienie planów prac jakie uzgodniono na spotkaniu w dniu 

27 sierpnia br. z Prezesem GSW. Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o konserwację rowów 

przydrożnych, planują przekonserwowanie rowów przy drodze gminnej, która przebiega               

z miejscowości Wierzchy do m. Wronów. Ponadto przy drodze gminnej w m. Ruda 

Wieczyńska będzie wykonane ok. 300 m rowu. Zakres tych prac uzgodnili wspólnie ze 

Spółką Wodną. Zostaną również naprawione 2 przepusty drogowe. Podobnie jak w roku 

ubiegłym nie przekazują dotacji wprost do Spółki. Gmina ma tytuł prawny do tych 

nieruchomości i będzie te usługi zlecać. Tak jest najwygodniej dla wszystkich, nie ma 

problemu z rozliczeniem środków. Głos zabrał pan Tadeusz Kostuj i poprosił o udzielenie 



informacji odnośnie spotkania w dniu  31. 08 br. z przedstawicielem kancelarii prawnej w 

sprawie konsultacji odnośnie odzyskania podatku VAT. Jakie są koszty, a jakie zyski. Pan 

Wójt wyjaśnił, że inwestycje realizowane przez gminę są obłożone podatkiem VAT                          

i niektóre gminy próbują ten podatek odzyskać. Jest to dość trudna, skomplikowana 

procedura, sami nie są w stanie tego przeprowadzić, dlatego konsultują się z kancelarią  

prawną z Poznania. Od odzyskanego podatku jest odliczane 8% wynagrodzenia. Jeśli 

udałoby się to zrealizować, to gmina ma szansę na pozyskanie przynajmniej kilkuset tysięcy. 

Jest to jeden ze sposobów na powiększenie przychodów naszego budżetu. Wie, że gmina 

przymierzała się do tego wiele lat, ale nic z tego nie wyszło. Ponownie głos zabrał pan 

Tadeusz Kostuj i zwrócił się z zapytaniem czy prawnik, który obsługuje nasz Urząd Gminy 

nie mógłby podjąć się zadania. Głos zabrał Radca pan Jerzy Matyjaszczyk i wyjaśnił, że jest 

to sprawa podatkowa, w czym on się nie specjalizuje i nie może się tego podjąć. Zajmuje się 

tym wyspecjalizowana kancelaria prawna. Pani Beata Strzelewicz oznajmiła, że jak rozumie 

tej firmie płacimy po odzyskaniu VAT. Radca potwierdził. Informacja stanowi załącznik 

nr 5 do protokołu. 

 

PUNKT 6 - PRZYJĘCIE INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU 

GMINY GIZAŁKI ZA I PÓŁROCZE 2012 R.  

 

1) informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy.  

Przewodniczący Rady oznajmił, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu komisji łączonej 

informacja o przebiegu wykonania budżetu była szeroko omawiana. Po czym zwrócił się do 

radnych czy w związku z tą informacją mają zapytania. Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

2) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na 

dzień 30.06.2012 r.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem czy w związku z tą informacją 

mają pytania. Głos zabrał Tadeusz Kostuj i poprosił o przedstawienie małego rezime w tych 

tematach przez P. Skarbnik. Pan Przewodniczący oznajmił, że w dniu wczorajszym na 

komisji informację szeroko omawiano i nie widzi potrzeby ponownego omawiania. Poprosił 

o zadawanie pytań. Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

3) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w 

Gizałkach za I półrocze 2012 r. Informacja stanowi załącznik nr 6 

Przewodniczący Rady poprosił o pytania w tym temacie. Z uwagi na brak pytań 

Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.  

  

PUNKT 7 - PODJĘCIE UCHWAŁ  

 

1) Uchwała Nr XXIV/124/2012  w sprawie podziału Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poprosił o zadawanie pytań.  

Głos zabrał pan Henryk Madalski i oznajmił, iż wiadomo, że okręg należało podzielić ale 

uważa, że zrobiono to nieprawidłowo, oznajmił, że ma prawo się z tym nie zgodzić, 

ponieważ różnica wyborców w liczbach, pomiędzy jednym okręgiem a drugim  wynosi  80 

osób. Według niego zabrakło tutaj dyskusji przed podziałem. Głos zabrała Sekretarz Gminy 

pani Anna Glapa i wyjaśniła, że okręgi wyborcze musiały zostać podzielone przed dniem                          

1 listopada br. Rada Gminy podejmuje w tej sprawie uchwałę na wniosek Wójta po 

konsultacji z Komisarzem Wyborczym w Kaliszu. Zasady podziału Gminy na okręgi 

określone są w Kodeksie Wyborczym. Podstawą do podziału jest norma przedstawicielstwa, 

w naszej gminie jest to 333.33 wyborców na jeden okręg wyborczy. Mamy 17 sołectw a 



okręgów w naszej gminie może być 15. Przy podziale musi być zachowana zasada 

sąsiedztwa czy kolejności. Tam gdzie są ulice to muszą być to ulice sąsiadujące tam gdzie 

nie ma ulic muszą być sąsiadujące numery domów. Zasady przy podziale zostały spełnione. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy mają inne zapytania. Z uwagi na to, że nie 

było więcej pytań. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 

głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych Uchwała Nr XXIV/124/2012 w 

sprawie podziału Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz                                                                                                          

liczby  radnych  wybieranych  w każdym  okręgu została podjęta 13 głosami za, przy 1 

głosie wstrzymującym się. Uchwała stanowi załącznik  nr 7 do protokołu. 

Uchwała Nr XXIV/125/2012 w sprawie utworzenia stałych  obwodów  głosowania  na  

obszarze  Gminy Gizałki ustalenia  ich  numerów,  granic  oraz  siedzib   obwodowych  

komisji  wyborczych.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poprosił o zadawanie pytań. Nikt 

z radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XXIV/125/2012 

w sprawie stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gizałki ustalenia  ich 

numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych została podjęta                   

14 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 8 do protokołu. 

Uchwała Nr XXIV/    /2012 zmieniająca uchwałę 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 treść uchwały pomijając § 1 punkty 1 – 8. Oznajmił, że 

pominął celowo ten paragraf. Ponieważ w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji 

łączonych opinia Rady była taka, aby górne stawki opłat pozostały na dotychczasowym 

poziomie. Głos zabrał pan Wójt i oznajmił, że doprecyzuje wypowiedź Pana 

Przewodniczącego. Firma Eko – Skórtex wystąpiła do Rady o zmianę górnych stawek opłat 

za odbiór odpadów komunalnych. Wie, że na komisji łączonej w dniu wczorajszym nie 

wszyscy radni przychylili się do tych propozycji. W związku z tym, że wniosek został 

złożony do rady powinien zostać rozpatrzony. Rozpatrzenie winno odbyć się w postaci 

uchwały, która zostanie podjęta lub odrzucona przez radę. Wniosek zawierał podniesienie 

górnych stawek do kwot określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. Uważa, że te 

stawki należy odczytać aby można uchwałę procedować. Po czym radni zdecydują czy 

przyjmują projekt, czy odrzucają. W miejscu tym pan Wójt odczytał propozycje górnych 

stawek jakie we wniosku złożyła Firma Eko – Skórtex. Oznajmił, że te wartości należy 

wpisać w projekcie podejmowanej uchwały. Po czy Przewodniczący Rady poddał projekt  

uchwały pod głosowanie ze stawkami w brzmieniu jakie przestawił pan Wójt. Podczas 

głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała zmieniająca uchwałę 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 nie  

została podjęta - 14 głosów przeciwnych.  

   

 Uchwała Nr XXIV/126/2012  w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poprosił o zadawanie pytań. Nikt 

z radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XXIV/126/2012  

w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012 została podjęta 14 głosami za, czyli 

jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 9 do protokołu. 



 

PUNKT 8 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Pani Katarzyna Lochdańska – poprosiła o wycięcie krzewów przy drodze gminnej 

przebiegającej od Wronowa w kierunku Wierzchów, przy posesji p. Kubiaków. 

Uzasadniając, że uporządkowanie terenu zwiększyłoby  widoczność. 

Pan Zbigniew Bachorski – zgłosił prośbę aby naprawiono lampę uliczną w Tomicach na 

ul. Wodnej przy posesji p. Hauke.  

Pan Eugeniusz Walkowiak – zwrócił się z prośbą, aby sprawdzić kto jest właścicielem 

drogi, która ciągnie się  pomiędzy ul. Szkolną a ul. Kaliską, za posesją p. Sobańskich w 

kierunku posesji p. P. Walczaka. Od ul. Kaliskiej jest pozarastane i nawieziona jest ziemia.     

Pan Wójt wyjaśnił, że gmina wykosiła znajdujący się tam rów, który należy do spółki, 

sprawdzą do kogo należy droga.  

Pan Kazimierz Woźniak – zgłosił prośbę, aby naprawiono uszkodzoną lampę w m. 

Krzyżówka (lampa oświetlała drogę i łuk). 

Pan Tadeusz Kostuj – oznajmił, że nawiąże do wcześniejszych wniosków związanych z 

estetyką wsi. Część spraw załatwili na zebraniu wiejskim ale, aby było formalnie 

przedstawi sprawę na sesji. Potrzebna jest naprawa ogrodzenia przy dębie myśli, że z  na 

wszystkich wykonanych drogach gminnych, zgodnie z pismem urzędu informującym, że 

nastąpi to po wykonaniu dróg. Dziękuje za uprzątnięcie gałęzi  na wylocie do drogi 

powiatowej w kierunku Czołnochowa. 

Pani Beata Strzelewicz  zgłosiła fatalny stan przystanku PKS, który znajduje się w środku 

wsi Tomice.  

Pan Wójt wyjaśnił, że na tym przystanku autobusy się nie zatrzymują i przedyskutuje ze 

sołtysem, radą sołecką czy ten przystanek jest potrzebny. Może wystarczy go zdemontować. 

Musi ustalić kto jest właścicielem.  

Pan Mieczysław Sawicki –  zgłosił prośbę o naprawienie drogi gminnej w Czołnochowie -

załatanie dziur. Szczególnie na wjeździe i wyjeździe z mostu .  

Pani Teresa Majdecka poprosiła pana Wójta o wyjaśnienie czy będzie od nowa postawiona  

tablica Gmina Gizałki, która była na granicy m. Grab - Nowa Wieś.  

Pan Wójt wyjaśnił, że uszkodzenie tablicy powstało w wyniku wandalizmu. Tablica 

zostanie  odnawiana lub  będzie  zakupiona nowa. 

Pan Kazimierz Woźniak zgłosił prośbę, aby naprawiono drogę Białobłoty – Orlina, 

największe uszkodzenia są na łuku przy posesji p. Kołeckich. 

Pan Zbigniew Bachorski zgłosił  prośbę, aby w Tomicach na ul. Akacjowej zasypano 

dziury i wyrównano drogę. 

Pan Mieczysław Sawicki – oznajmił, że w okręgu wyborczym, z którego on został 

wybrany jest miejscowość  Czołnochów i Leszczyca. W ostatnim okresie były zebrania rad 

sołeckich i wiejskie. Sołtys z Czołnochowa o zebraniu go powiadomił, natomiast z 

Leszczycy nie, a to że radny nie uczestniczy w zebraniu może mieć zły oddźwięk wśród 

mieszkańców.  

Pan Stanisław Mikołajewski odpowiedział, że nie zapraszał pana Sawickiego w związku z 

tym, że to był podział ich  Funduszu Sołeckiego, a poza tym pan Sawicki nie interesuje się 

sprawami wsi Leszczyca.   

Pan Tadeusz Kostuj zgłosił wniosek, aby radni byli obowiązkowo zapraszani na zebrania. 

Pan Mieczysław Sawicki odniósł się do wypowiedzi pana Mikołajewskiego i oznajmił, że 

sprawami wsi się interesuje, zgłasza w ważnych sprawach  interpelacje i potrzeby 

mieszkańców. 

Pan Wójt odniósł się do interpelacji jakie do niego wpłynęły na piśmie w dniu 27.09 br.  

Pierwsza złożona  przez  radnego pana H.  Madalskiego dotyczy założenia lampy przy 

przystanku PKS w m. Obory. Oznajmił, że jest to ponowiona interpelacja, na ten temat 

rozmawiali. Do końca roku spróbują się do tego przymierzyć. Kolejna interpelacja od 



radnej pani Beaty Strzelewicz w sprawie sprawdzenia stanu przepustu drogowego na rowie 

Młynikowskim oraz wykonanie prac równiarką na drodze Tomice Młynik. Oznajmił, że 

jeżeli środków w budżecie wystarczy, to prace wykonają.  

 

PUNKT 9 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

 

Pan Józef Taczała – w imieniu radnego i swoim złożył podziękowania zarówno panu 

Wójtowi jak i Przewodniczącemu Rady za wykonanie drogi w m. Kolonia Obory oraz 

wykonanie 2 przepustów. 

Pan Henryk Osman – zgłosił do wymiany lampy w okolicy m. Krzyżówka, przy posesji                      

p. Antczak.  

Pan Kazimierz Czajczyński – zgłosił pilną potrzebę zrobienia dwóch przyczółków na 

Kanale Młynikowskim (przy posesji p. Rojewskich) oraz sprawę załatania dziur na drodze  

w m. Kolonia Ostrowska.  

Pan Marian Kaźmierski  – zgłosił prośbę aby na drodze Obory – Ruda Wieczyńska  

postawić znak - organicznie ładowności. 

Pan Zbigniew Ostrowski – wystąpił z prośbą o nawiezienie tłucznia na ul Wierzbową                            

w Szymanowicach.  

Pan Tadeusz Kostuj – oznajmił, że wielokrotnie mówił na sesji o naprawie parkingu i ul. 

Wierzbowej. Była możliwość podjęcia zadań na zebraniu wiejskim. Dlatego radni winni być 

zapraszani na zebrania sołeckie.  

Pan Zbigniew Ostrowski – wyjaśnił, że radny p. Kostuj jako mieszkaniec Szymanowic 

kurendę otrzymał.  

Pan Tadeusz Kostuj – zwrócił się do redaktora gazety pleszewskiej i odniósł się do 

zamieszczanych wcześniej artykułów w gazecie. Poprosił o zamieszczenie sprostowania. 

Poinformował, że na Komisji Oświaty była omawiana kwestia kontroli i w protokole z 

kontroli nie ma zastrzeżeń do jego pracy.               

Pan Jerzy Morison – oznajmił, że spotkał się z Wójtem przed sądem pleszewskim gdy pan 

Wójt udawał się na rozprawę w sprawie wodociągu. Czy pan Wójt może poinformować o 

wyniku. Kolejna sprawa to naprawa drogi, o której mówił pan sołtys. Proponuje przywieźć 

takie materiały jak pospółka, cement i społecznie wykonają naprawę. Następnie na ręce 

pana Mieczysława Sawickiego przekazał ekspertyzę wyjaśniającą, że to nie on napisał na p. 

Sawickiego doniesienie. Ekspertyzę przekazał również Przewodniczącemu Rady.  

Pan Wójt oznajmił, że odpowie na pytanie p. Morisona.  Przed sądem w Pleszewie odbyła 

się rozprawa z powództwa wykonawcy, który wykonuje kanalizację na terenie Gminy 

Gizałki. Mogło dojść do ugody. Do ugody nie doszło, ponieważ roszczenia wykonawcy są 

znacznie wyższe niż nasze możliwości finansowe. Nie jesteśmy przekonani czy ta kwota 

jest adekwatna do wykonanych prac. Dlatego ten zakres weryfikujemy, analizujemy. 

Zaproponowaliśmy 56 tys. zł, wykonawca życzy sobie ponad 300 tys. zł. Na dzień 

dzisiejszy ugoda nie została podpisana. Takich postępowań w sprawie ugody może się 

odbyć kilka. Sprawa na dzień dzisiejszy nie jest zakończona. 

 

PUNKT  10  - ZAMKNIĘCIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 

posiedzenia, o godzinie 10.00, dziękując jednocześnie wszystkim za udział w obradach 

XXIV Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.   

 

  Protokołowała                         Przewodniczący Rady  

 

 Teresa Andrzejak                                                                              Roman Rojewski 

 


