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

    w dniu 30 maja 2012 r.  
          w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W Sesji  Rady  Gminy  Gizałki  udział  wzięło  13  radnych,  co  stanowi  86,66  %  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.

Radni nieobecni:

-Pani Grażyna Walczak         
-Pan Eugeniusz Walkowiak    

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Roman  Rojewski  dokonał  otwarcia  posiedzenia 
o godzinie 13.00, witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 
Następnie stwierdził quorum Sesji (13 radnych).

W posiedzeniu uczestniczył również:
Pan  Krzysztof Grabowski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego.               

                         

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 zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
         sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2011 r.

a)  rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 
b)  rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy, 
c)   zapoznanie się z informają o stanie mienia gminy Gizałki,
d)  stanowisko komisji stałych w sprawie  wykonania budżetu gminy,
e)  przedstawienie  opinii  RIO  o  sprawozdaniu  z  wykonania  budżetu 
      gminy za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,  
f)  dyskusja nad sprawozdaniami,
g)  głosowanie projektu uchwały;

2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki  z tytułu 
    wykonania budżetu za 2011 rok        

a)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
     absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 
     udzielenia absolutorium, 
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c)  dyskusja,
d)  głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia 
     absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki - podjęcie uchwały.

3) w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012 r.
4) w sprawie objęcia przez Gminę Gizałki udziałów w spółce Oświetlenie 
    Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

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

         10.  Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady po przedstawieniu porządku obrad zwrócił się zapytaniem, czy radni 
przyjmują  zaproponowany  porządek  czy  mają  coś  do  dodania.  Głos  zabrał  Pan  Wójt 
i oznajmił, że zgłasza autopoprawkę do dzisiejszego porządku obrad, dotyczącą przyjęcia 
piątej uchwały tj. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie 
inwestycyjne  realizowane  w  roku  2009.  Zadaniem tym  jest  przebudowa  drogi  gminnej 
w miejscowości Obory – Wronów. Zmiana tej  uchwały dotyczy okresu spłaty pożyczki. 
Chcielibyśmy wydłużyć o jeden rok okres spłaty, czyli do 72 miesięcy. Wynika to z tego, że 
nastąpiła  zmiana  ustawy o  finansach  publicznych,  która  nakłada  na  samorządy  gminne 
obowiązek  dotrzymania  wskaźników  spłaty  wszelkich  zobowiązań.  Po  2014  roku  ten 
wskaźnik dla naszej gminy będzie wynosił 9,73 %. Poprzednio ten wskaźnik wynosił 15%. 
Z tego tytułu RIO mogłaby zakwestionować zaplanowane wcześniej  w WPF inwestycje. 
Abyśmy mogli te inwestycje zrealizować należy wydłużyć spłatę kredytu. Przewodniczący 
Rady dodał, że również na posiedzeniu Komisji Łączonych uchwała była szeroko omawiana 
wobec czego poprosił o głosowanie nad przyjęciem uchwały do prządku obrad. Uchwała 
zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na zadanie inwestycyjne realizowane 
w roku 2009 została jednogłośnie przyjęta do porządku obrad. 

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.

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 zabrał pan Krzysztof Andrzejewski i zwrócił się z prośbą, aby pan Wójt przedstawił 
jakie  sprawy  poruszano  na  spotkaniu  z  Prezesem  PKS  Kalisz,  ponieważ  radni  zostali 
z   tematem  zapoznani,  a  obecni  na  sesji  Sołtysi  byliby  na  pewno  też  tym  tematem 
zainteresowani.  Głos zabrał Pan Wójt i  poinformował,  że na spotkaniu z Prezesem PKS 
Kalisz  pan  Prezes  poinformował  go,  że  prawie  30%  kursów  realizowanych  przez  to 
Przedsiębiorstwo na terenie naszej gminy jest nieekonomiczne i  kursy te powinny zostać 
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zlikwidowane. Do wykazu  kursów załączono rachunek ekonomiczny, z którego wynika, że 
kursy były nieekonomiczne, deficyt niektórych kursów wyniósł miesięczne  od 700 do 7 tys. 
zł. Pan Prezes stwierdził, że mogą utrzymać komunikacje na terenie naszej gminy i dwóch 
sąsiednich  Czermin i Chocz pod warunkiem, że gminy te dofinansują ich działalność w 
kwocie, która zrekompensuje ich straty. W ub roku kwota ta była wyliczona na ponad 100 
tys.  zł  netto,  natomiast  w tym roku po zlikwidowaniu  najbardziej  deficytowych kursów 
kwota ta została zaproponowana na poziomie 44 tys. zł Przy czym warunek był taki, że 
zostanie zlikwidowane 29 kursów na terenie tych trzech gmin. Terenu naszej gminy dotyczy 
około 20 kursów. Po zapoznaniu się  z propozycją uznał, że nie można przystać na taką 
propozycję.  Rozpoczęli  negocjacje  najpotrzebniejszych kursów i zaproponowanej kwoty 
dofinansowania. Pan Prezes uznał, że jeżeli 3 gminy zechciałyby zapłacić rekompensatę dla 
Przedsiębiorstwa  PKS,  to  wówczas  mogą  utrzymać  kursy,  które  zaproponowali.  Kwota 
rekompensaty dla  każdej  z  tych trzech gmin byłaby taka  sama w wysokości  32 tys.  zł. 
Uznano, że kwoty te mogą zostać zapłacone przez Gminy ale przy utrzymaniu większości 
kursów.  Ustalili,  że  z  20  kursów  przygotowanych  do  likwidacji  połowa  pozostanie. 
Największy problem był z miejscowościami od Gizałek w kierunku na Królików, ponieważ 
wszystkie  te  kursy  są  deficytowe.  Ustalono,  że  Gmina  Gizałki  jest  na  końcu   kursów 
i dopłaci więcej czyli 35 tys zł. Na stronie internetowej jest już zamieszczony nowy rozkład.  
W dalszym ciągu prowadzą też rozmowy z przewoźnikami prywatnymi, którzy chcieliby 
wejść na nasz teren. 

PUNKT 6 - PODJĘCIE UCHWAŁ:
Uchwała Nr XX/108/2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2011 r.
a)  rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 
b)  rozpatrzenie sprawozdania  z wykonania budżetu gminy, 
c)   zapoznanie się z informają o stanie mienia gminy Gizałki,

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

d)  stanowisko komisji stałych w sprawie  wykonania budżetu gminy,

Przewodniczący  Rady  poprosił  przewodniczących  poszczególnych  komisji 
o    przedstawienie   opinii  komisji  o wykonaniu budżetu.
Jako pierwsza opinię przedstawiła Przewodniczaca Komisji Budżetu i Finansów pani Teresa 
Majdecka  Opinia  komisji  o  wykonaniu  budżetu  za  2011  r.  jest  pozytywna i  stanowi 
załącznik nr 6 do protokołu. 
Następnie  opinię  przedstawiła  Przewodniczaca  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Opieki 
Społecznej Pani Katarzyna Lochdańska Opinia komisji o wykonaniu budżetu za 2011 r. jest 
pozytywna i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
Przewodniczacy  Komisji  Rolnictwa  i  Porządku  Publicznego  Pan  Mieczysław  Sawicki 
przedstawił  opinię  komisji  o  wykonaniu  budżetu  za  2011  r.,  opinia  jest   pozytywna 
i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  pan Kazimierz Woźniak  przedstawił  opinię  komisji 
o wykonaniu budżetu za 2011 r.,  opinia  jest   pozytywna  i  stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu.
e) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2011 r. 
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wraz z informacją o stanie mienia jednostki,

Przewodniczący Rady poprosił pana Wójta o przedstawienie Opinii RIO  o sprawozdaniu. 
Pan Wójt odczytał Uchwałę Nr SO-0954/44/Ka/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby 
Obrachunkowej  w  Poznaniu  z  dnia  24  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii 
o przedłożonym przez Wójta Gminy Gizałki sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 
rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia Jednostki.
Opinia jest pozytywna z uwagą w pkt IV.1 i   i stanowi załącznik nr 10.  Po odczytaniu 
opinii  Pan  Wójt  odniósł  się  do  zawartej  uwagi.  Wyjaśnił,  że  pierwotnie  nie  zakładano 
finansowania  Programu  Przeciwdziałania  Wirusowi  HPV.  Po  rozmowie  z  radnymi  po 
spotkaniu z młodzieżą, rodzicami uznali, że ten Program powinien być realizowany. Było 
bardzo  mało czasu na realizację. Nie było na ten cel zabezpieczonych środków w budżecie 
w innym dziale. W związku z powyższym podjęli  decyzję, że przedsięwzięcie sfinansują ze 
środków profilaktyki. RIO wskazała, że powinny być to środki bezpośrednio pochodzące 
z budżetu gminy. 

f)  dyskusja nad sprawozdaniami,

Głos zabrał Przewodniczący Rady otwierając dyskusje nad sprawozdaniami.
Jako pierwszy głos zabrał pan Tadeusz Kostuj i  oznajmił,  że nawiązując do wypowiedzi 
pana  Wójta,  przy realizacji  budżetu  należy wskazać  tą  celowość.  Czy jest  to  integracja 
poprzez szczepienia,  czy poprawę kondycji  społeczeństwa,  chciałby podkreślić  celowość 
tych działań.

g)  głosowanie projektu uchwały;

Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały a  następnie  poddał  go  pod głosowanie. 
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr XX/108/2012 
w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z 
wykonania  budżetu  gminy  Gizałki  za  2011  r. została  podjęta  jednogłośnie,  czyli  13 
głosami za. 

2) Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki  z tytułu 
wykonania budżetu za 2011 rok     

   
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Gizałki,
Przewodniczący  Rady poprosił  Przewodniczacego  Komisji  Rewizyjnej  o  zabranie  głosu 
i przedstawienie wniosku. 
Pan  Kazimierz  Woźniak  odczytał  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  dotyczący  udzielenia 
absolutorium Wójtowi Gminy, stanowi on załącznik nr 8.

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

Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  poprosił  o  przedstawienie  opinii  RIO  o  wniosku, 
członka Komisji Rewizyjnej  panią Teresę Majdecką. 
Pani Teresa Majdecka oczytała Uchwałę nr SO – 0955/18/4/Ka/2012 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia 
opinii  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  RG  Gizałki  o  udzielenie  absolutorium  Wójtowi 
Gminy Gizałki za 2011 r. Opinia stanowi załącznik nr 9.
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c) dyskusja 

Głos zabrał Przewodniczący Rady otwierając dyskusję.
Jako pierwsza głos zabrała Pani Beata Strzelewicz oznajmiła, że cieszy, że opinia RIO jest 
pozytywna, jednak opinia RIO i  dokumenty,  które przytoczono to jedno a rzeczywistość 
która tak różowo  już nie wygląda, to drugie. Nie trudno zauważyć, że w ub. roku były 
opóźnienia  w  wykonywanych  inwestycjach.  Tłumaczono  to  radnym  na  różne  sposoby, 
jednak nie  zmienia to  faktu,  że jednak jej  zdaniem nadzór,  który był  prowadzony przez 
władze Gminy  był nie dostateczny i to doprowadziło do takich sytuacji jakie miały miejsce, 
w GCK  w Tomicach. Gdzie inwestycja się przeciągała w czasie, koszty niesamowicie rosły.  
Wykonawca, który był winien wielu uchybień nie został pociągnięty do odpowiedzialności. 
Nie zostali poinformowani czy została formalnie zakończona inwestycja kanalizacji w m. 
Ruda Wieczyńska. Nadal odnosi wrażenie, że niektóre wypowiedzi pana Wójta mijają się z 
prawdą. Przypomni sprawę lampy na Krzyżówce, powróci też do sprawy mostu w Rudzie 
Wieczyńskiej,  gdzie  też  nie  do  końca  sytuacja  wygląda  tak  jest  tu  była  przedstawiana. 
Oznajmiła,  że  opieszałość  i  przymykanie  oka  na  niektóre  sytuacje  jakie  miały  miejsce 
powoduje to, że są zapędzani w „kozi róg”, stawiani przed faktem. Nie mają wyjścia, muszą 
przyjmować rzeczywistość jaką im ktoś oferuje, ma tu na myśli GCK Tomice. Jej zdaniem 
nikt z nich nie pozwoliłby sobie  na to żeby odpuścić błędy wykonawcy, nawet we własnym 
domu nie pozwalamy sobie na taką „fuszerę” do jakiej tam doszło. 
Z  kolei  głos  zabrał  pan  Krzysztof  Andrzejewski  i  oznajmił,  że  radni  w  klubie 
mniejszościowym  są lekceważeni, jakiekolwiek pytanie by zadał, to wójt albo nie udziela 
odpowiedzi albo pan Przewodniczący nie każe odpowiadać.  Jako przykład podał sprawę 
Sali w Wierzchach, składał wniosek na  remont, są pieniądze i nie wie dlaczego nie robi się 
obecnie tego remontu. W miejscu tym  Przewodniczący Rady oznajmił, że musi radnemu 
przerwać. Oznajmił, że w tym  punkcie jest dyskusja nad wykonaniem budżetu, a kwestia, w 
której pan radny zabrał głos kwalifikuje się do punktu obrad wolne głosy i wnioski. Po czym 
zwrócił się do pana Wójta czy chciałby się ustosunkować do wypowiedzi pani radnej. Głos 
zabrał  pan  Wójt  i  wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o  realizację  inwestycji  GCK  Tomice  to 
inwestycja jest zakończona. Ale cała inwestycja trwała dłużnej niż zakładano. Realizację 
inwestycji  rozpoczął  w określonym stanie  prawnym i rzeczywistym.  Chętnie  pokaże jak 
wyglądała inwestycja w grudniu 2009 roku, gdy był zarwany dach, gdy do środka leciała 
woda,  na ścianach był  grzyb.  Ma zdjęcia  z  tego okresu i  chętnie  je  pokaże.  I  nie  było 
wówczas krzyku, że coś tutaj jest nie tak, starał się doprowadzić inwestycje do końca. I to w 
taki  sposób  żeby  pominąć  działania  takich  służb  jak  prokurator  i  sąd.  Ściany  były 
dwukrotnie  malowane,  a  mogły  być  raz,  ponieważ  faktycznie  zacieki  na  ścianie  były 
spowodowane tym,  że  do środka leciała  woda,  śnieg.  To że  podłoga  była  wykonana w 
głównej sali nieprawidłowo to wszyscy o tym wiemy. Podłoga została ułożona od nowa od 
podstaw, Gmina nie płaciła za to. Chce wskazać na jedno, gdyby ten obiekt był opalany tak 
jak pierwotnie zaplanowano, to  byłby opalany olejem opałowym, a nie eko- groszkiem jak 
w tej chwili. Pyta się kto by ponosił koszty, wszyscy wiemy, że ogrzewanie olejem jest co 
najmniej dwukrotnie droższe niż w tym systemie jaki jest obecnie zainstalowany. Założona 
została  nowa  instalacja  elektryczna,  ponieważ  poprzednia  była  aluminiowa  i  nikt  nie 
przewidział, żeby ją wymienić pomimo, że tynki miały być  skuwane. To chyba też to nie 
jest  błąd – pytał  pan Wójt.  Dodał,  że zwiększenie wartości  inwestycji  jest  symboliczne. 
Ostatnio pisała na temat prasa, nie jest to zwiększenie o 30 -40%, jest to zaledwie kilka 
procent i o tym państwo doskonale wiedzą. Natomiast co do jakości wykonania obiektu, to 
uważa,  że niektóre elementy mogłyby być wykonane lepiej.  Podstawowe usterki  zostały 
usunięte. Obiekt jest zakończony, oddany formalnie do użytkowania. Co do kanalizacji w m. 
Ruda Wieczyńska to też jest „spadek”, który musi na siebie przyjąć i załatwić, dokumenty są 
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zamknięte, czeka za decyzją  Nadzoru Budowlanego w Pleszewie. Co do sali w Wierzchach 
to już na ten temat dyskutowali, inwestycja będzie w tym roku realizowana. O głos poprosił 
Pan Kazimierz Woźniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i oznajmił, że jeżeli chodzi o 
GCK Tomice, Komisja Rewizyjna miała w tym obiekcie dwie kontrole, członkowie komisji 
byli zorientowani ile prac należało zlecić, ustalić do zmiany aby Dom Kultury wykonać w 
takim stopniu jaki obecnie jest. Nie został tam zaplanowany wjazd.  Pan Wójt otrzymał od 
Komisji  Rewizyjnej  zalecenia  odnośnie  wykonania  określonych prac,  w ramach zaleceń 
zostało to wykonane. 
Głos  zabrał  pan  Tadeusz  Kostuj  oznajmił,  w jego ocenie  jest  to  realizacja  zadań,  które 
zostały powierzone przez Radę i w tych kategoriach należy spojrzeć. Most na rzece Prośnie 
w Rudzie Wieczyńskiej  dofinansowanie  prawie 100 %, jest bardzo dobrze wykonany, Pan 
Wójt też zapewnił realizację zadań, o które radni wnioskowali. Poprosił aby pani Skarbnik 
wspólnie z Komisja Rewizyjną odniosła  się do procentowych kwot wykonania zawartych w 
opinii  RIO.  Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że  przedstawiony  we  wniosku  procent  dochodów 
bieżących - 88  i dochody majątkowe -11. Procent odnosił  się do wykonania dochodów 
ogółem. A skład orzekający odniósł procent do wykonania planu, dlatego jest ta różnica. 
Głos zabrał Przewodniczący Rady i oznajmił, że  przed udzieleniem absolutorium  jako rada 
powinni mieć przede wszystkim na uwadze to co przedstawiła Komisja Rewizyjna. Komisja 
stwierdziła, że Pan Wójt gospodarnie rządził środkami. Musi tu też podkreślić zasługi pana 
Wójta, jak już kiedyś informował przez 20 lat nie było remontów głównych trzech cieków. 
Obecnie dzięki Panu Wójtowi zostało wykonane w ub. roku 50 % i w tym roku będzie 
wykonane kolejne 50 %. Dziękuje i  prosi  aby pan Wójt  jak do tej  pory bacznie strzegł 
finansów  gminy.  Po  czym  dodał,  że  gdyby  pozostawili  GCK  tak  jak  zaplanowano 
pierwotnie, to by do niczego dobrego nie doprowadziło, niedużym wydatkiem finansowym 
została inwestycja doprowadzona do końca i obiekt będzie służył społeczeństwu.

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

Przewodniczący Rady oczytał projekt uchwały,  następnie poddał pod głosownie. Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych bylo 13 radnych. Uchwałą Nr XX/109/2012 w sprawie 
udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok 
podjęta 10 głosami za, przy 3 wstrzymujących się od głosu.  Uchwała stanowi załącznik nr 
10 do protokołu. 
W miejscu tym Pan Przewodniczący złożył  na ręce Pana Wójta  gratulacje  oraz wręczył 
kwiaty,  podziękował za włożony wysiłek  w realizację  budżetu,  jednocześnie życzył  aby 
dalsza realizacja przebiegała równie dobrze jak do tej pory. Podziękowania złożył również 
dla  pani Skarbnik i pani Sekretarz Gminy za pracę na rzecz realizacji budżetu. Głos zabrał 
pan  Wójt,  oznajmił,  że  dla  niego  to  ogromny zaszczyt  pełnić  funkcje  Wójta  tej  gminy 
i  realizować  te  zdania,  które  państwo  radni  wyznaczą  podejmując  określone  uchwały, 
głównie  uchwały  budżetowe.  Kierowanie  gminą  nie  jest  zadaniem  łatwym,  trzeba  się 
zmierzyć z potrzebami ludzi i potrzebami finansowymi. Nasza gmina nie należy do gmin 
zamożnych, mamy budżet na poziomie 17- 18 mln. Zdaje sobie sprawę, że nie wszystko jest 
idealnie  tak  jakbyśmy sobie  życzyli.  Stara  się  utrzymywać  dobre  relacje  z  wszystkimi 
radnymi.  Chciałby aby  mogli  wzajemnie  przedstawić poglądy,  zgłaszać uwagi.  Złożył 
podziękowania  za  współpracę  za  realizację  zeszłorocznego   budżetu.  Oznajmił,  że  bez 
dobrej współpracy z radnymi taka realizacja budżetu nie byłaby możliwa.  Następnie złożył 
podziękowania  paniom,  i  panom sołtysom,  którzy  jak  podkreślił  zawsze  są  otwarci  na 
pomoc,  na  konsultacje.  Podziękował  za  współpracę  najbliższym  współpracownikom 
Sekretarz Gminy pani Annie Glapie, obecnej  Skarbnik pani Donacie Potockiej, oraz byłej 
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Skarbnik  będącej  obecnie  na  emeryturze  pani  Marii  Dziatkiewicz,  złożył  również 
podziękowania kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy. Po czym złożył podziękowania 
na ręce marszałka Krzysztofa Grabowskiego za bardzo dobrą współpracę z samorządem 
województwa.  Podkreślił,  że  dzięki  ich  pomocy  finansowej,  merytorycznej  możemy  w 
Gminie Gizałki zrealizować wiele inwestycji m. innymi dzięki tej pomocy udało się w ub. 
roku przekonserwować  50 % kanałów,  są obiecane środki na dalszą konserwacje i w tym 
roku  być  może  pozostałe  50%  kanałów  zostanie  przekonserwowanych.  Złożył 
podziękowania dla samorządu województwa za przekazane środki na drogi. Jeżeli chodzi o 
modernizację i budowę dróg dojazdowych do pól to w ub. roku była pokaźna dotacja i w 
tym roku  nasza  gmina  ma  jedną  z  największych  dotacji  z  samorządu  Województwa  na 
realizację dróg dojazdowych, jest to kwota 250 tys. zł. Ma nadzieję, że budżet tegoroczny 
nie będzie gorzej zrealizowany jak ubiegłoroczny. 

Uchwała XX/110/2012 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012 r.

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 15 radnych. Uchwała Nr XX/110/2012 w 
sprawie  zmian  w  planie  budżetu  na  rok  2012  r.   została  podjęta  13  głosami  za,  czyli  
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 11 do protokołu.

4)  Uchwała XX/111/2012  w sprawie objęcia przez Gminę Gizałki udziałów w spółce 
Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poprosił o zadawanie pytań. Głos 
zabrała  Pani  Beata  Strzelewicz  i  poprosiła  o  podanie  informacji,  w którym miejscu   są 
zaplanowane  lampy  w  m.  Szymanowice.  Pan  Wójt  wyjasnił,  że  na  ulicy  Parkowej. 
Ponownie  głos  zabrała  Pani  Beata  Strzelewicz   zwracając  sie  z  zapytaniem,  czy  tak 
naprawdę nie ma ważniejszych punktów. Oznajmiła, że radny pan Henryk Madalski cały 
czas się upomina o lampę w m. Obory. Z kolei głos zabrał Pan Henryk Madalski i oznajmił, 
że  odnośnie  założenia  lampy w Oborch,  o  ktorej  mówi  pani  Beata   Strzelewicz  to  ma 
przyrzeczenie od pana Wójta, że lampa bedzie zrobiona i liczy na to, że pan Wójt dotrzyma 
słowa. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania 
na sali obrad obecnych było 13 radnych.Uchwała XX/111/2012 w sprawie objęcia przez 
Gminę Gizałki udziałów w spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w 
Kaliszu  została podjeta jednogłośnie, czyli 13 głosami za.  Uchwała stanowi załącznik  nr 
12 do protokołu.

5) Uchwała XX/112/2012 uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 
na zadanie inwestycyjne realizowane w roku 2009.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poprosił o zadawanie pytań. Nikt 
z radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała XX/112/2012  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia  kredytu  na zadanie 
inwestycyjne realizowane w roku 2009  została podjeta jednogłośnie, czyli 13 głosami za. 
Uchwała stanowi załącznik  nr 13 do protokołu.

PUNKT 7 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Głos zabrał Pan Przewodniczący Rady  i poinformował, że w okresie międzysesyjnym na 
jego ręce nie wpłynęła żadna interpelacja. Pan Wójt oznajmił, że do niego też nie włynęły 
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interpelacje.

PUNKT 8 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Nikt z radnych nie zabrał głosu.

PUNKT   9 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI  
Głos  zabrał  pan  Tadeusz  Kostuj  i  złożył  podziękowania  za  realizacje  wniosków,  które 
składał na ostatniej sesji na rzecz mieszkańców m. innymi za naprawę dróg powiatowych. 
Po czym złożył   podziękowania  na ręce  Marszałka pana Krzysztofa Grabowskiego za 
opiekę „duchową”, ponieważ jak podkreślił pan radny Kostuj czuje się tą pomoc. Chciałby 
tutaj zaakcentować do realizacji dwa punkty: drogi wojewódzkie, które są w fatalnym stanie 
oraz sprawę regulacji rzeki Prosny. Następnie głos zabrał Pan Kazimierz Woźniak i złożył 
podziękowania na ręce Pana Wójta oraz radnych za remonty dróg gminnych, które zostały 
wykonane  w  okręgu  Dziewin.  Dodał,  że  w  okręgu  Białobłoty  remont  pochłonął  dużo 
środków,  wykonanie  jest  solidne.  Głos  zabrał  pan  Wójt  i  wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o 
remonty dróg to jesteśmy w trakcie ich naprawy, nie wszystkie remonty zostały wykonane. 
Wykonawca  nie  wywiązał  się  w  terminie  z  przyjętych  prac.  Obecnie  dalsze  naprawy 
wykonuje inna firma. Jeżeli państwo sołtysi będą mieli uwagi, to je zanotuje i postara się 
aby  usterki  zostały  usunięte.  Głos  zabrała  Pani  Beata  Strzelewicz  i  oznajmiła,  że  była 
uczestnikiem  na  uroczystości  Dnia  Seniora  i  była  tam  zainicjowana  akcja  rozdawania 
używanych  okularów  z  Niemiec  podarowanych  naszym  mieszkańcom.  Chciałby  się 
dowiedzieć z jakiem zainteresowaniem ta akcja się spotkała i czy będzie dalej prowadzona 
akcja  sprowadzania  używanych  rzeczy  z  Niemiec  dla  naszych  mieszkańców.  Pan  Wójt 
oznajmił, że nie potrafi powiedzieć czy będzie dalej prowadzona taka akcja. To, że udało się 
sprowadzić z Niemiec te okulary, to  była zasługa osób starszych  z terenu naszej gminy, 
które miały okazje  spotkać się  z  tamtejszym Stowarzyszeniem odpowiednikiem naszego 
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów. Tamtejsze Stowarzyszenie poprosiło o podanie jakie 
są  największe  potrzeby  osób  starszych  i  uzgodniono,  że  są  to  okulary.  Stowarzyszenie 
zebrało ponad 100 sztuk okularów. Okulary są już rozdane, przebrane zostało parę sztuk są 
w GOPS, jeżeli ktoś potrzebuje może sobie wziąść. Czy będą inne takie akcje  nie umie 
powiedzieć  dodał,  że  tu  należy  się  podziękowanie  gminie  Amerland,  ponieważ  zrobili 
niesamowitą akcje zaangażowali w tę zbiórkę pół powiatu. Z kolei głos zabrał pan Krzysztof 
Andrzejewski  i  oznajmił,  że  powróci  do  sprawy  cudu  na  Krzyżówce.  Kłamstwo  że 
poprzedni Wójt pozwolił, postawił lampę, że prąd jest czerpany z prywatnej posesji. Głos 
zabrał   Przewodniczący Rady i  oznajmił,  że   pan  radny się  zapytał,  że  jest  oświetlona 
figurka on  nie  wiedział  jak i  odpowiedział,  że  chyba cud.  Odpowiedzi  natomiast  panu 
radnemu udzielił  radny pan Kazimierz Woźniak, a z tego co się dowiedział to był sponsor. 
Radny Woźniak  wówczas  nie  odpowiedział,  że   prąd był  czerpany z  prywatnej  posesji. 
Podłączenie  jest  pod  oświetlenie  danej  miejscowości.  Wszystko  było  uzgodnione 
z poprzednikiem panem Piaseckim. Oznajmił, że  było to w uzgodnieniu z poprzednikiem 
panem Piaseckim,  zasilanie  lampy  jest  ujęte  pod  oświetlenie  danej  miejscowości.  Głos 
zabrał pan Krzysztof Andrzejewski i stwierdził, że  z tego co wie to nie było to po wyborach 
sołeckich w lutym a lampa była była postawiona w kwietniu,  ktoś musiał z Urzędu wydać 
pozwolenie na przyłączenie do sieci. Głos zabrał pan Przewodniczący i oznajmił,  że  cały 
czas  tłumaczy,  że  w uzgodnieniu  z  poprzednim panem Wójtem.  Po artykule  w gazecie 
zgłosił  się  do niego pan, który to  sfinansował.  Głos  zabrał  pan Krzysztof  Andrzejewski 
i zwrócił się z zapytaniem do pana wójta, czy jemu wiadomo, że ktoś rozrzuca po terenie 
gminy ulotki  i jest to mieszkaniec naszej gminy. Oznajmił, że ma przy sobie taką ulotkę i 
w miejscu tym ją przedstawił. Co z tym zrobić – pytał radny. Z kolei głos zabrała pani Beata 
Strzelewicz i  oznajmiła,  że ma prośbę aby  pan Wójt zainteresował się co się dzieje na 
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terenie placówki podległej.  Takie same ulotki rozdawano na terenie szkoły Wierzchy, jej 
zdaniem  taka  sytuacja  jest  niedopuszczalna.  Dalej  pani  radna  oznajmiła,  że  ponoć  są 
wykręcane  śruby  z  mostu  w  Rudzie  Wieczyńskiej.  Głos  zabrał  Pan   Przewodniczący 
i oznajmił, że  już  dwukrotnie te śruby przykręcał z sąsiadem, obecnie zostały zaspawane. 
Przyjeżdża  młodzież  spoza  terenu  naszej  gminy,  rozpalają  pod  mostem   ognisko 
i  zaśmiecają.  Jak  będzie  się  sytuacja  częściej  powtarzać  będą   zmuszeni   poprosić 
o interwencję policję. 
Głos zabrał Sołtys Kolonii Obór pan Józef Taczała i zwrócił się z zapytaniem kiedy ruszą 
prace na drogach polnych w m. Kolonia Obory. Głos zabrał pan Wójt  i poinformował, że 
I przetarg dotyczący budowy dróg unieważniono z powodu zbyt dużych kwot jakie żądały 
firmy. Rozstrzygnięcie kolejnego nastąpi na początku czerwca. W lipcu rozpoczną prace, ma 
nadzieję, że do końca sierpnia prace zostaną zakończone . 
Z kolei głos zabrał sołtys wsi Czołnochów pan Henryk Glapa i zwrócił się z zapytaniem 
w sprawie  remontu  drogi  w  m Czołnochów  w  kierunku  do   posesji  pana  Sawickiego. 
Przypomniał sprawę  oświetlania. Pan Wójt wyjaśnił, że  remont tej drogi będzie wykonany 
w ramach Funduszu Sołeckiego. A jeżeli chodzi o lampy to o sprawie pamięta. 
Sołtys wsi Tomice pan Andrzej Matysiak poprosił o naprawienie po pracach kanalizy zjazdu 
na ulicę Krętą.
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  zjazd  na  ul.  Krętą  zostanie  wykonany,  zadane  to  jest  zlecone 
wykonawcy kanalizacji.
Sołtys wsi Szymanowice pan Zbigniew Ostrowski zwrócił się z zapytaniem kiedy rozpoczną 
się prace na  ulicy Polnej i Kwiatowej, położony tam wcześniej kamień  się „rozjeżdża”.
Pan Wójt wyjaśnił, że wykonawca będzie, musiał zrobić to we własnym zakresie  dywanik 
miał być założony dwa tygodnie temu, obecnie  zgłosił, że dywanik wykona w terminie do 
końca czerwca br.
Głos zabrał Marszałek pan Krzysztof Grabowski podziękował za zaproszenie na Sesje Rady 
Gminy w Gizałkach. Oznajmił, że te spotkania są dla niego niezwykle istotne. Zdaje sobie 
sprawę  jak  ważne  są  kwestie  związane  z  małymi  ojczyznami,  które  można  wspólnie 
rozwiązywać. Dodał, że Pan Wójt również o tej współpracy mówił, o współpracy między 
samorządem gminnym a wojewódzkim. Pewne kwestie się zazębiają  i wspólnie muszą je 
rozwiązywać. Dziękuję Panu Wójtowi za współpracę, myśli, że to jest istotne żeby się w 
pewnych  kwestiach  porozumiewać  z  myślą  aby  jak  najwięcej  zrobić  dla  społeczności 
lokalnej.  Oznajmił,  że  nadzoruje w Urzędzie  Marszałkowskim Departament  Rolnictwa i 
Rozwoju  Wsi  w  ramach  tego  WODR WZMiUW.  Departament  Geodezji  KiGM (środki 
FOGR).  Poinformował,  że  jeżeli  chodzi  o  melioracje  to  w  skali  kraju  są 
kilkudziesięcioletnie  zaległości,  ale  to  ulega  zmianie,   jest  coraz  lepiej  W tym roku  w 
planach są kolejne realizacje. Poinformował, że ma wykaz prac do wykonania  na terenie 
całego powiatu pleszewskiego. Jeżeli chodzi o teren gminy Gizałki to jest na ten rok do 
wykonania  w  planie  odmulenie  ponad  13  km  rzek,  (6  km  Kanał  Oborski  6,5  km 
Młynikowski,  Kanał  Czarnobrodzki  800 metrów).  Odmulenie  to  jest  współfinansowane, 
chodzi o wykaszanie przez gminę.  Ważna jest też konserwacja rowów szczegółowych w 
tym roku Spółka Wodna Gizałki otrzymała dofinansowanie, w kwocie ponad 8 tys zł. Przy 
pozyskaniu dofinansowania ważna jest ściągalność składek, w tej  gminie obecnie jest na 
poziomie   86%.  Oznajmił,  że  pan  Przewodniczący  podniósł  również  kwestie  dróg 
wojewódzkich, bezpośrednio tych dróg nie nadzoruje. Niemniej jednak niektóre kwestie do 
niego  już  docierały.  Kolejna  sprawa  to  kwestia  regulacji  rzeki  Prosny  wyjaśnił,  że  za 
konserwacje odpowiada RZGW. Po czym pan Marszałek podziękował za współpracę panu 
Wójtowi,   złożył  gratulacje  z  tytułu  udzielonego absolutorium panu Wójtowi  i  radnym. 
Oznajmił: jest to ocena realizacji budżetu, który  uchwalili. Życzy aby przy podsumowaniu 
realizacji budżetu w 2012 roku  głosowanie było jednogłośne, będą  mieli  poczucie dobrze 
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wykonanej wspólnie pracy dla społeczności lokalnej. Głos zabrał pan Kazimierz Woźniak 
oznajmił, że on oraz Pan Przewodniczący i radny Zenon Tomaszewski byli bezpośrednio 
zaangażowani  w  konserwacje  głównych  cieków  wodnych,  we  współpracę  z  oddziałem 
MiUW w Jarocinie,  są  zorientowani  co dała  ta   wykonana już część   konserwacji.  Jest 
zadowolony z przyrzeczonych środków na ten rok i w imieniu swoim i radnych  dziękuje 
panu Marszałkowi za wykonaną prace. Z kolei głos zabrał Sołtys pan Józef Taczała i zwrócił 
się do pana Marszałka, iż co roku mają coraz większy problem z bobrami.  Przewodniczący 
Rady oznajmił, że skoro do tematu zwierząt podeszli, to nawarstwia się też problem „plagi” 
lisów na terenie gminy. Głos zabrał pan Pan Tadeusz Kostuj i oznajmił, że w kontekście 
gospodarki wodnej i dbałości o wały, to można by dokonać prac, żeby nie było uszkodzeń, 
które mogłyby spowodować całkowite zniszczenie wałów. Polecałby pamięci naszą gminę, 
która  często  była  niedofinansowana.  Prosi  aby  wzmocnić  wały  na  wysokości  wlotu  w 
miejscowości Szymanowice, Czołnochów w kierunku Rudy Wieczyńskiej. Głos zabrał pan 
Wójt  i  w imieniu mieszkańców zwrócił  się z  prośbą do pana Marszałka  o pomoc jeśli 
chodzi  o  modernizację  wałów przy rzece  Prośnie.  Otrzymał  w tym tygodniu  pismo,  że 
planowana  jest  modernizacja  wałów  przeciwpowodziowych  na  terenie  gminy  Gizałki. 
Zakres  tych  modernizacji  go  nie  zadowala,  ponieważ   obejmuje  tylko  3,2  km.  Będą  to 
najgorsze odcinki w m. Gizałki, Szymanowice, Czołnochów i Tomice. Dołączono załączniki 
mapowe, na których wykreślono miejsca, gdzie  te wały będą modernizowane. Zabrakło 
tam odcinka wału w miejscowości Czołnochów, gdzie ostatnio mieliśmy bardzo poważne 
przesiąki  wody  i  obawialiśmy  się,  czy  wał  wytrzyma  napór  wody  w  tym  miejscu. 
Przygotował  pismo  dotyczący  modyfikacji  modernizacji  tego  programu  i  w  dniu 
dzisiejszym  zostało  wysłane,  Panu  Marszałkowi  przekaże  kopie.  Po  czym  pan  Wójt 
oznajmił, że  pan Marszałek nie nadzoruje dróg, ale prosi o wsparcie jego działań  w celu 
naprawy nawierzchni drogi nr  443. Najgorszy odcinek tej drogi i fatalne pobocza są  od 
Gizałek w kierunku do Królikowa. Kolejna sprawa, zwracaliśmy się również z prośbą o 
wykonanie  chodników  w  m.  Białobloty  przy  drodze  wojewódzkiej.  Jako  gmina 
partycypowaliśmy w kosztach  budowy chodnika ale  jest  on zdecydowanie  za  krótki.  W 
bardzo niewielkim zakresie spełnia swoją funkcję. Był na wizji z Kierownikiem Wasielą, 
który stwierdził, że jest to zasadne. Gmina złożyła deklarację, że będzie partycypować w 
kosztach rozbudowy tego chodnika,  tam chodzi nie o kilometry,  a o  dziesiątki metrów, 
myśli tu o kontynuacji chodnika w kierunku do drogi na Garncarski Kąt i w druga stronę w 
kierunku na Orlinę. Głos zabrał pan Michalak Remigiusz i  w odniesieniu do sprawy tej 
drogi oznajmił, że  niezbędna byłaby przy tej drodze ścieżka rowerowa. Głos zabrał pan 
Marszałek  i  wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o  sprawę  bobrów  to  problem  dotyczy  całego 
województwa. Jest to olbrzymi problem, przy pozyskaniu zgody na odstrzał wcale nie jest 
pewne czy myśliwi będą chcieli strzelać, ponieważ wiążą się z tym problemy. Za zgodą 
RDOŚ  można  rozbierać  tamy.  Jeżeli  chodzi  o  kwestię  przesiąkających  wałów 
w miejscowości Czołnochów, może obiecać, że się sprawie przyjrzy i zainteresuje. Udzieli 
odpowiedzi,  jeżeli  będzie  możliwe  ze  względów finansowych,  to  postara  się  tą  kwestię 
zrealizować.  Jeżeli  chodzi  o   nawierzchnię  drogi  nr  443,  pojedzie  zobaczyć,  będzie 
o sprawie rozmawiał w ZDW, przekaże sprawę Marszałkowi Jankowiakowi. Jeżeli chodzi o 
sprawę  chodników  w  miejscowości   Białobłoty   sprawie  się  przyjrzy.  Co  do  ścieżki 
rowerowej jest to kwestia związana z finansami, muszą zmierzyć się z tymi zadaniami, na 
które  są  przeznaczone  środki   Unii  Europejskiej.  Środki  te  są  już  w  znacznej  części 
rozplanowane. 
Sołtys pan Henryk Glapa zwrócił się do pana Marszałka w sprawie uzyskania wyjaśnień 
odnośnie rozplantowania materiału z prac przy wałach, jak przedstawia się sprawa oddania 
gruntu do tych prac. Pan Marszałek wyjaśnił, że na zakres prac trzeba się zgodzić, są to 
szczegóły, których on nie zna.
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PUNKT 10  –  ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Pan  Roman  Rojewski 
dokonał  zamknięcia  posiedzenia,  o  godzinie  15,15 dziękując  jednocześnie  wszystkim za 
udział w XX Sesji Rady Gminy Gizałki VI kadencji.  

  Protokołowała  Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                      Roman Rojewski

11


	PUNKT 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

