
  

         Protokół nr XVI/2011 

    z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się    

     w dniu 29 grudnia  2011 r. 

    w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki. 

 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych tj. 100% składu osobowego Rady 

Gminy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w Sesji udział 

wzięli sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu, oraz kierownicy 

gminnych jednostek organizacyjnych, zaproszeni goście  lista obecności stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia                          

o godzinie 10.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że w związku z tym, że radny pan Piotr Kopczyńki 

uczestniczy w dniu dzisiejszym również w sesji  Rady Powiatu udziela jemu głosu.  Pan 

Piotr Kopczyński oznajmił, że dzisiaj jest wyjątkowy dzień, za dwa dni będzie koniec roku           

i kolejny rok 2012. Wobec czego chciałby wszystkim samorządowcom z terenu gminy 

Gizałki złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sił do dalszego działania, odwagi do 

podejmowania odważnych decyzji, które będą służyć naszej lokalnej społeczności. Życzenia 

te przekazuje wójtowi, radnym, sołtysom, kierownikom jednostek oraz mieszkańcom.  

 

 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 w sprawie:   

  1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  

       Alkoholowych na rok 2012, 

  2) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

  3) zmieniająca uchwałę Nr XI/47/11 z dnia 28 czerwca 2011 w sprawie zaciągnięcia 

      pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni                  

      ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na terenie gminy Gizałki”,  

  4) zmieniająca uchwałę Nr XI/54/11 z dnia 13 września 2011 r. w sprawie  

      zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań inwestycyjnych  

      realizowanych w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych,  

  5) zmieniająca uchwałę Nr XI/55/2011 z dnia 13 września 2011 r.w sprawie  

      zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego 

      realizowanego w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych,  

  

  6) zmian  planu budżetu na rok 2011, 

  7) zmian do  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2011, 

  W miejscu tym  o głos poprosił Pan Wójt i oznajmił, że wnosi  o    

           wprowadzenie do porządku obrad jeszcze dwóch uchwał, które w dniu wczorajszym 

  na posiedzeniu  komisji łączonych były omawiane. Jest to uchwała w sprawie: 



  

   

  8) zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu    

      kredytów i  pożyczek, 

  9) zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego 

      realizowanego w roku budżetowym 2012 z udziałem środków unijnych,  

 

  Prosi o formalne wprowadzenie tych dwóch uchwał. Przewodniczący Rady poddał 

  pod głosowanie wniosek pana Wójta radni jednogłośnie, tj. 15 głosami  przyjęli  

  przedstawione uchwały do porządku obrad. 

 

  Przewodniczący Rady przystąpił do dalszego przedstawiania porządku obrad. 

 

          10) uchwalenia budżetu gminy na rok 2012: 

      -  przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2012, 

      -  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

         budżetowej na rok  2012, 

      - opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2012, 

      -  przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały  

         budżetowej na rok 2012, 

      -  dyskusja nad projektem budżetu na rok 2012, 

      -  głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki, 

      -  głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012. 

  11) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2012  

        -2021, 

         12) odwołania Skarbnika Gminy Gizałki. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie całości porządku obrad. Radni 

jednogłośnie, tj. 15 głosami za przyjęli zaproponowany porządek obrad.  

 

 

PUNKT  3 -  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA 

 

Głos zabrał Pan Przewodniczący i zwrócił się z zapytaniem, czy starym zwyczajem radni 

zapoznają się z protokołem w trakcie obrad, który jest dostępny również do wglądu                  

w Biurze Rady. 

Radni jednogłośnie, tj. 15 głosami za, przyjęli protokół z poprzedniej Sesji, zapoznając się 

z nim indywidualnie. 

 

PUNKT  4  -  INFORMACJA  PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH 

PODEJMOWANYCH W OKRESIE   MIĘDZYSESYJNYM 

        

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają  pytania co do 

przedstawionej informacji. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu więc Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu 

obrad.  

 

PUNKT 5 - SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 



  

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają pytania co do 

przedstawionej informacji. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Nikt                     

z radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady zwrócił się do pana Wójta czy chce 

zabrać głos. Pan Wójt oznajmił, że chce przedstawić krótką informację na temat 

inwestycji, które są realizowane na terenie gminy. Jeżeli chodzi o kanalizację sanitarną              

i przydomowe oczyszczalnie ścieków, to większość rurociągów jest ułożona. Wykonano 

211 przydomowych oczyszczalni, dwie pozostają do zrealizowania, z tego względu, że 

właściciele nie potrafili się określić, ale będą zamontowane na początku przyszłego roku. 

W okresie międzysesyjnym zostały uruchomione prawie wszystkie  przepompownie na 

rurociągach (12 sztuk). Odbyła się  pierwsza kontrola w tym zakresie z Urzędu 

Marszałkowskiego, w dniu jutrzejszym nastąpi kolejna, po czym powinna być 

uruchomiona pierwsza płatność. Dokumenty w sprawie płatności zostały złożone w m-cu 

sierpniu, środki wpłyną do przyszłorocznego budżetu. W tym okresie wykonano również 

dywanik asfaltowy w miejscowości Szymanowice, Aleja Niepodległości, o długości 805 

metrów, pobocza zostały utwardzone tłuczniem kamiennym. Droga ta łączący 

miejscowość Szymanowice i Czołnochów.  Jeśli chodzi o GCK Tomice, to w tym tygodniu 

jest zgłoszenie od wykonawcy o zakończeniu robót. W ubiegłym tygodniu planowany jest 

odbiór. Koszt inwestycji wynosi 673 451,03 zł, w tym 342 601,00 zł dotacja unijna. 

Wykonawca przedstawił również protokół robót dodatkowych na ok. 30 tys zł., będzie to 

analizowane i negocjowane. Roboty dotyczą zwiększenia powierzchni utwardzenia o 50 m  

kostką brukową przed wejściem i założenia przeszklenia -wejścia. Dalej pan Wójt 

poinformował, że została rozliczona inwestycja dotycząca budowy mostu w miejscowości 

Ruda Wieczyńska. W miejscu tym złożył podziękowania wszystkim uczestniczącym                  

w uroczystości otwarcia. Wykonano również oświetlenie fragmentu ul. Długiej                          

w miejscowości Szymanowice. Zainstalowano 6 lamp energooszczędnych. Wykonanie 

zadania nastąpiło za przyczyną starań radnego pana Tadeusza Kostuja oraz jego zabiegami. 

Firma EVIVA /firma, która planuje budować wiatraki/ przekazała dotację ze wskazaniem 

na ten cel. Następnie pan Wójt poinformował, że w roku 2011 gmina sprowadziła 37 181 

kg żywności z Banku Żywności. Wartość żywności: 78 635,61 zł, wkład gminy ponad                

4 tys zł. Decyzje odnośnie rozdysponowania należały do sołtysów, rad sołeckich i radnych.  

Nikt z radnych nie zgłosił pytań, wobec czego Przewodniczący przeszedł do kolejnego 

punktu.    

 

PUNKT 6 - PODJĘCIE UCHWAŁ  

 

Uchwała Nr XVI/76/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                    

i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2012. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił radnych 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 XVI/76/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych na rok 2012 została podjęta jednogłośnie, 

czyli 15 głosami za i stanowi załącznik  Nr 6 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XVI/77/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił radnych 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 XVI/77/2011 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii podjęta została  jednogłośnie, czyli 15 głosami za i stanowi 

załącznik  Nr 7 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XVI/78/2011 zmieniająca uchwałę Nr XI/47/11 z dnia 28 czerwca 2011            

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na 

terenie gminy Gizałki”. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił radnych 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 XVI/78/2011 zmieniająca uchwałę Nr XI/47/11 z dnia 28 czerwca 

2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na 

terenie gminy Gizałki”podjęta została jednogłośnie, czyli 15 głosami za i stanowi 

załącznik  Nr 8 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XVI/79/2011zmieniająca uchwałę Nr XI/54/11 z dnia 13 września 2011 r. 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań 

inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2011 z udziałem środków 

unijnych. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił radnych 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 XVI/79/2011zmieniająca uchwałę Nr XI/54/11 z dnia 13 września 

2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań 

inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych 

podjęta została jednogłośnie, czyli 15 głosami za i stanowi załącznik  Nr 9 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XVI/80/2011zmieniająca uchwałę Nr XI/55/2011 z dnia 13 września 2011 

r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania 

inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 z udziałem środków 

unijnych. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił radnych 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 XVI/80/2011zmieniająca uchwałę Nr XI/55/2011 z dnia 13 września 

2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania 

inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych 

podjęta została jednogłośnie, czyli 15 głosami za i stanowi załącznik  Nr 10 do 

protokołu.  

 

 

Uchwała Nr XVI/81/2011 w sprawie  zmian  planu budżetu na rok 2011. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił radnych 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 XVI /81/2011 w sprawie  zmian  planu budżetu na rok 2011 podjęta 

została jednogłośnie, czyli 15 głosami za i stanowi załącznik  Nr 11 do protokołu.  



  

 

Uchwała Nr XVI/82/2011 w sprawie zmian do  Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na rok 2011. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił radnych 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 XVI/82/2011 w sprawie zmian do  Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gizałki na rok 2011 podjęta została jednogłośnie, czyli 15 głosami za              

i stanowi załącznik  Nr 12 do protokołu.  

 

 

Uchwała Nr XVI/83/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i  pożyczek. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił radnych 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 XVI/83/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej 

zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i  pożyczek podjęta została jednogłośnie, 

czyli 15 głosami za i stanowi załącznik  Nr 13 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XVI/84/2011 w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2012 z 

udziałem środków unijnych. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił radnych 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 XVI/84/2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku budżetowym 2012 z udziałem 

środków unijnych podjęta została jednogłośnie, czyli 15 głosami za i stanowi załącznik  

Nr 14 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XVI/85/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012: 

 

  -  przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2012, 

Przewodniczący  Rady odczytał projekt uchwały.  

      

 -  przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

budżetowej na rok  2012,   

Pan Wójt odczytał opinię RIO z dnia 8 grudnia 2011 r. o projekcie uchwały budżetowej. 

Opinia jest pozytywna z zastrzeżeniem pkt IV  1 - 5 oraz z uwagami w pkt IV 6-9. Pan 

Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o uzasadnienie to było omawiane na Komisjach Łączonych. 

Jeżeli chodzi o zastrzeżenia jakie RIO zgłosiła to dotyczą głównie braku załączników lub 

nie ujęcia w budżecie właściwych kwot, które obligatoryjnie powinny być procentowo 

wyliczone w odniesieniu do np. doskonaleniu nauczycieli lub zarządzania kryzysowego te 

poprawki zostały naniesione. Ponadto RIO zasygnalizowała fakt, że GCK powinno 

funkcjonować budżetowo niezależnie od biblioteki publicznej, co uczyniono. Poprawki 

zostały w projekcie  budżetu już uwzględnione. Opinia  stanowi załącznik  Nr 15 do 

protokołu.   
 

- opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2012, 



  

Pan Przewodniczący poprosił Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów panią Teresę 

Majdecką o odczytanie opinii Komisji Stałych  

Pani Teresa Majdecka odczytała opinię  Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Gizałki, 

która  pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt budżetu gminy na rok 2012.  

Jednocześnie komisja wnioskuje  o wprowadzenie następujących zmian do projektu 

budżetu. 

1. Modernizacja oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w Nowej Wsi.  

2. Zamontowanie lampy ulicznej na przystanku autobusowym w miejscowości  Obory. 

3. Uwzględnienie kwoty 25 tys. zł na zakup wyposażenia w budynku GCK Tomice.  

4. Ująć w przyszłorocznym budżecie zakup działki pod salę sportową. 

Komisja proponuje  sfinansowanie przedłożonych wniosków ze sprzedaży nieruchomości.   

Pismo stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

-  przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały  

budżetowej na rok 2012, 

Pan Wójt oznajmił, że w związku z tymi uwagami które są zawarte w opinii RIO oraz 

wnioskami poszczególnych Komisji Rady wprowadził do projektu budżetu poprawki                  

i zmiany. Wnioski Komisji Budżetu i Finanasów w większości zostały uwzględnione               

w budżecie. Modernizacja oświetlenia  przy drodze Wojewódzkiej w Nowej Wsi została 

uwzględniona. Kwota przeznaczona na ten cel jest niższa niż ta, o którą komisja 

wnioskowała. Zamontowanie lamp przy przystanku autobusowym w m. Obory będzie 

uwzględnione   w przyszłorocznym budżecie. Być może będą wolne środki na koniec tego 

roku. Jeśli chodzi o uwzględnienie odpowiedniej kwoty na zakup wyposażenia GCK 

Tomice to przekazane zostanie 15 tys zł. Jeżeli chodzi o ujęcie w przyszłorocznym 

budżecie zakupu działki pod salę sportową w Gizałkach na dzień dzisiejszy zabezpieczona 

jest kwota 25 tys. zł, też nie jest to kwota wystarczająca. Na ten cel poszukamy środków w 

budżecie lub będzie zaciągnięty kredyt. Następnie pan Wójt przedstawił autopoprawki do 

budżetu na 2012 rok. Pismo stanowi załącznik nr 17 

 

 -  dyskusja nad projektem budżetu na rok 2012, 

Przewodniczący Rady w miejscu tym otworzył dyskusję nad projektem budżetu na rok 

2012. Głos zabrał pan Eugeniusz Walkowiak i oznajmił, że będą zakładane lampy                      

w Nowej Wsi, oczywiście lampy są potrzebne wszędzie, ale weźmy pod uwagę prośbę 

Pana Madalskiego, który wciąż walczy o  lampy w miejscowości Obory. I do tej pory nie 

ma, to nie jest aż tak duży koszt. Głos zabrał Pan Wójt i wyjaśnił, że jest to koszt w kwocie 

ok. 6-8 tys. zł. Dalej stwierdził, że równie potrzebna jest lampa na przystanku                           

w miejscowości Toporów. Wyjaśnił, że  muszą wygospodarować wolne środki. Lampy                 

w tych punktach nie mają  możliwości podłączenia do istniejącego słupa, są to 

samodzielne lampy więc musiałyby być zainstalowane tam  lampy solarne. Głos zabrał pan 

Henryk Madalski   i oznajmił, że w na ulicy Wrzesińskiej lampy są po obu stronach ulicy, 

jedna z lamp na pewno nie jest potrzebna.  A w miejscowości Obory  na przystanku 

oczekują również na autobusy dzieci i gdy jest ciemno nie jest tam bezpiecznie. Ma 

nadzieję, że pan Wójt dotrzyma słowa i lampa będzie zainstalowana. Pan Przewodniczący 

oznajmił, że jeśli tylko się znajdzie taka możliwość, to też będzie o założenie  lampy                   

w miejscowości Obory zabiegał.  

 

-  głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki, 

W miejscu tym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone 

przez Wójta Gminy. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  

Przedstawione autopoprawki zostały przyjęte, tj. 14 głosami za przy jednym głosie 



  

przeciwnym 

 

-  głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2012. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu 

gminy na rok 2012. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Radni 

jednogłośnie tj. 15 głosami za przyjęli  budżet gminy na rok 2012. 

 

Głos zabrał Pan Wójt i złożył podziękowania za przyjęcie autopoprawek, złożył również 

podziękowania pani Skarbnik oraz pracownikom Referatu finansowego. 

 

Uchwała Nr XVI/86/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2012 -2021, 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił radnych 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 XVI/86/2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gizałki na lata 2012 -2021, podjęta została jednogłośnie, czyli 15 

głosami za i stanowi załącznik  Nr 18 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XVI/87/2011 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gizałki. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, a następnie poprosił radnych o zadawanie 

pytań. Głos zabrał pan Roman Matelski i zwrócił się z zapytaniem do Pani Skarbnik czy 

wniosek rezygnacji z funkcji skarbnika jest złożony z powodu braku chęci dalszej 

współpracy z naszym urzędem, czy jest efektem udziału osób trzecich. Pani Skarbnik 

wyjaśniła, że prace rozpoczęła od roku 1995 r. na stanowisko skarbnika została powołana 

we wrześniu tegoż roku przez obecnego wówczas wójta pana Lehmanna z którym 

pracowała przez trzy kadencje. W tym czasie z finansami w gminie nie było najlepiej 

realizowano wiele inwestycji, było dużo zobowiązań, były zaległości. W 2006 roku gdy 

wójtem zostaje pan Mariusz Piasecki miała zamiar przejść na wcześniejszą emeryturę, ale 

stało się inaczej. Wówczas okazało się, że można pracować normalniej, praca stawała się 

przyjemnością, pieniądze były na rachunku bankowym i można było normalnie 

gospodarować. Dalej oznajmiła, że obecnie czuje się zmęczona i chciałaby odejść na 

zasłużoną emeryturę. Oznajmiła, że ostatni okres pracy pozwolił jej na właściwe 

zarządzanie i właściwą pracę. Głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski i zwrócił się                    

z zapytaniem do pana Wójta co lub kto nim  kierował, że po tak krótkim okresie 

urzędowania zdecydował się na taki krok.  I kolejne pytanie, czy w innych gminach tak się 

dzieje, że Skarbnik musi czekać w kolejce do pana Wójta za podpisaniem ważnych 

dokumentów.  Pan Przewodniczący oznajmił, że na pierwszą cześć pytania pozwoli sobie 

przedstawić fakty,  które w dniu wczorajszym przedstawiał na Komisji Łączonej.                     

W miejscu tym odczytał pismo pani Skarbnik skierowane do Rady Gminy w sprawie 

rezygnacji z funkcji skarbnika Gminy pismo stanowi załącznik nr 19. Następnie odczytał  

wniosek Pana Wójta skierowany do Przewodniczący Rady Gizałki w sprawie odwołania 

skarbnika Gminy Wniosek stanowi załącznik nr 20 Po odczytaniu w/w pism pan 

Przewodniczący  stwierdził, że nie widzi tutaj żadnych nacisków ze strony pana Wójta, 

które słyszy w tutejszych podtekstach. Z kolei głos zabrał pan Wójt i oznajmił, że 

odpowiadając na zarzut radnego pana Krzysztofa Andrzejewskiego w sprawie oczekiwania 

pani skarbnik w kolejce za podpisem ma pytanie czy w ogóle to miało miejsce i czy 

skutkiem tego było jakiekolwiek uchybienie w funkcjonowaniu urzędu, Po czym poprosił 

panią Skarbnik o udzielenie odpowiedzi. Pani Skarbnik oznajmiła, że na to pytanie nie 

chciałaby udzielać odpowiedzi. Pan Wójt wie najlepiej jak to się odbywało.                                 



  

Z kolei głos zabrał pan Henryk Madalski i oznajmił, że był radnym w poprzedniej 

kadencji. Współpraca z panią skarbnik dobrze się układała Uważa, że teraz w tych 

trudnych warunkach jakie będą z budżetem najlepiej byłoby, gdyby pani skarbnik jeszcze 

rok została. Z kolei głos zabrał pan Eugeniusz Walkowiak i oznajmił, że papier przyjmie 

wszystko, rzeczywistość może być inna. Odnosi wrażenie, że w naszej gminie zaczęła 

działać zasada: nie chciałam odejść, lecz musiałam. Albo porównałby to inaczej: jakby 

były łowy w puszczy białowieskiej – ten zwierz do odstrzelenia, o już jest załatwiony!             

A kto następny pytał radny ?  może się myli, ale jak stwierdził,  rzadko się  na ludziach 

myli. Głos zabrał pan Przewodniczący i oznajmił, że ma wrażenie, że część rady uważa, że 

druga część chce zlinczować panią skarbnik - nieprawda. Wpłynęło pismo                                    

i tylko się ustosunkowują. W odpowiednim czasie docenią wkład pani Skarbnik jaki 

włożyła w rozwój gminy i podziękują. Głos zabrał pan radny Krzysztof  Andrzejewski                

i oznajmił, że jeżeli to jest prawdą, że pani skarbnik sama chce odejść m. innymi  ze 

względu na stan zdrowia, to zobaczy jak będą głosować. Z kolei głos zabrała Pani Beata 

Strzelewicz  i oznajmiła, że pan Przewodniczący przedstawił  wszystkie pisma odnośnie 

rezygnacji pani Skarbnik,  ale zapomniał dodać, że sprawa z panią Skarbnik zaczęła się od 

wystąpienia jednego z mieszkańców naszej gminy. Poprosiła o odpowiedź: czy inne osoby 

zatrudnione na takich samych zasadach jak pani Skarbnik mogą czuć się  zagrożone. Pan 

Wójt wyjaśnił, że nie ma drugiej osoby zatrudnionej na takich samych warunkach. Pani 

skarbnik jest jedyną osobą zatrudnioną na zasadzie powołania.  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 XVI/87/2011            

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Gizałki została podjęta 9 głosami za, przy 6 

głosach przeciwnych i stanowi załącznik nr 21. 

 

PUNKT  7 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH  

 

Głos  zabrała pani Beata Strzelewicz i zwróciła się z zapytaniem komu mają ufać w tym 

urzędzie czy dokumentom, które są potwierdzone pieczęciami, podpisami czy słowom 

wypowiedzianym np. na otwarciu mostu. Na komisji rewizyjnej mieli wytłumaczone 

chronologicznie w jaki sposób zostały pozyskane pieniądze na remont mostu w Rudzie 

Wieczyńskiej. Natomiast po 2-3 dniach dowiadują się, że ta historia była zupełnie inna. 

Obecnie nie wie czy jak się zwróci  o dokument w dziale inwestycji czy księgowości to ten 

dokument będzie wiarygodny. Pan Wójt oznajmił, że radni mają prawo pytać i uzyskiwać 

określone informacje nawet na piśmie. Nie do końca wie o co chodzi, fakty były podane 

prawidłowo. Prosi podać konkretny fakt, konkretne miejsce i kwotę, która nie była podana 

prawidłowo. I to zweryfikują, odpowiedzą nawet na piśmie. Pani Beata Strzelewicz 

oznajmiła, że pan Wójt podkreślił że w 2010 roku nie zostały pozyskane żadne środki na 

remont mostu. Natomiast  wiemy, że w 2010 roku został złożony wniosek na remont 

mostu, była komisja. Pan Wójt wyjaśnił, że ten wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony. 

Pani Beata Strzelewicz oznajmiła, że to nie jest do końca prawda. Przewodniczący  Rady 

oznajmił, że jeżeli w 2010 r. był pozytywnie rozpatrzony dlaczego zamiast realizacji 

miejscowość Ruda Wieczyńska miała tylko znak a inne gminy, których wnioski zostały 

pozytywnie rozpatrzone takie jak Czermin, Chocz miały realizację. Pani Beata Strzelewicz 

oznajmiła, że w tej chwili zgłasza prośbę  do wydziału inwestycji aby jej osobiście sprawę 

przekazano na piśmie  z datami. Bo nie padło słowo, że wniosek został odrzucony. Pan 

Wójt wyjaśnił, że on  powiedział, że wniosek nie został pozytywnie rozpatrzony. Pani 

Beata Strzelewicz  zwróciła się z zapytaniem, czy ogólna kwota środków jaka została 

przyznana na remont tego mostu została przyznana na podstawie wniosku złożonego               

w kwietniu 2010 r. Pan Wójt wyjaśnił, że tak, bo to był ten sam wniosek, ale kwota była 



  

zupełnie inna. Pani Beata Strzelewicz oznajmiła, że właśnie o ten drobny szczegół chodzi. 

Nie wydaje jej się żeby takim wielkim grzechem było zatajenie faktu, że ten wniosek 

został złożony w 2010 r. i na tej podstawie zostały przyznane pieniądze w 2011 r. Głos 

zabrał pan Wójt i oznajmił, że gdybyśmy otrzymali środki na podstawie tego wniosku                 

i kosztorysu załączonego do tego wniosku, ta  inwestycja by nie powstała. Obecnie dotacja 

została zwiększona i dzięki temu można było tą inwestycję zrealizować. Zwrócił się                     

z zapytaniem: w którym miejscu ktoś powiedział nieprawdę. Głos zabrał Przewodniczący 

Rady i oznajmił, że umawiamy się, że pan Wójt da odpowiedź pani radnej na piśmie. Pani 

Beata  Strzelewicz oznajmiła, że tu nie chodzi o to, że zrobił to Piasecki, czy ktokolwiek, 

ale w zeszłej kadencji byli tu też ludzie, którzy przyczynili się do pozyskania tych 

środków. Pan Wójt stwierdził, że w proponuje zapoznać się z artykułem  w gazecie „Życie 

Pleszewa” przy okazji otwarcia mostu  jest jego wystąpienie i tam wyraźnie jest napisane, 

że  dziękuje radnym, samorządowcom obecnej i poprzedniej kadencji.  

 

PUNKT 8 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI  

 

Pan Tadeusz Kostuj oznajmił, że jest to ostatnia sesja w tym roku. Złożył podziękowania 

wszystkim, na czele z Panem Wójtem, którzy przyczynili się do realizacji wielu inwestycji. 

Oznajmił: widzimy, że pan Wójt sfinalizował sprawy, które wiele lat czekały. Złożył 

podziękowania panu wójtowi, że potrafił sprawę oświetlenia na ul. Długiej zakończyć, 

podobnie z innymi inwestycjami. Złożył również podziękowania pozostałym 

pracownikom, pani Skarbnik. Szczególnie mocne  podziękowania złożył  Radzie na czele  

z panem Przewodniczącemu jak również Sołtysom, kierownikom jednostek z terenu 

gminy, mieszkańcom. Głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski i zwrócił się z zapytaniem 

do pana Wójta czy coś się zmieniło  w sprawie spółki wodnej, pan Wójt wyjaśnił, że nie 

nadzoruje działalności spółki wodnej. Pan Krzysztof Andrzejewski zwrócił się wobec tego 

z zapytaniem do pana przewodniczącego spółki wodnej a zarazem radnego pana 

Sawickiego. Głos zabrał Przewodniczący Rady i oznajmił, że nie widni tutaj potrzeby 

udzielania wyjaśnień ponieważ to jest sesja, a nie posiedzenie zarządu spółki wodnej. Na 

komisji rolnictwa jak najbardziej. Ponownie głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski                   

i porównał zachowanie pana Przewodniczącego z osobą z serialu telewizji. Pan 

Przewodniczący oznajmił, że takiej mocy jak postać z  serialu to jeszcze nie ma. Głos 

zabrał Sołtys Koloni Ostrowskiej Pan Kazimierz Czajczyński i zgłosił prośbę                                 

o załatanie dziur na szosach w miejscowości Kolonia Ostrowska m. innymi koło                        

p. Abramowicza. Pan Wójt wyjaśnił, że sprawdzą,   dziury już tam  łatali, jeżeli są jeszcze  

ubytki to dokonają napraw gdy będzie odpowiednia pogoda. Z kolei głos zabrał Pan 

Przewodniczący i oznajmił, że jako, że jest to ostatnia sesja w tym roku, wobec czego chce 

podziękować przede wszystkim Radzie za współpracę. Efekty współpracy nie nam 

wskazywać,  po efektach naszej pracy, wspólnego działania ocenią nas nasi mieszkańcy. 

Złożył podziękowania również pracownikom Urzędu Gminy na ręce pana Wójta, 

dziękując za rok współpracy. Po czym złożył życzenia dla wszystkich,  wszystkiego 

dobrego na nowy rok. Z kolei głos zabrał Pan Wójt i oznajmił, że rok 2012 będzie na 

pewno ciężki dla nasz samorządu i całego kraju i życzy aby te informacje, które do  nas 

docierają, o kryzysie, o trudnych sytuacjach finansowych,  aby wszystkie kataklizmy nas 

omijały. Obyśmy umieli stanąć rzeczowo i merytorycznie  do problemów, które przed nami 

stoją. Inwestycyjnie rok 2012 będzie łatwiejszy, nie chodzi o ilość, a skalę trudności. 

Najtrudniejszą inwestycją była budowa kanalizacji, która prawie jest już skończona, przed 

nami jeszcze wiele kontroli. Czasami one muszą być, czasami są osoby które się 

przyczyniają, że te kontrole mamy. Uważa, że ten rok jest owocnym rokiem i nie wie, czy 

jeszcze w historii taki się powtórzy, jeżeli chodzi o zakres i wartość inwestycji  



  

 

jaka w tym roku została zrealizowana. W styczniu przedłoży kompleksową informację co 

do zrealizowanych inwestycji, jakie środki pozyskane z jakich źródeł.  Życzy wszystkim 

wszystkiego dobrego w Nowym Roku udanej zabawy sylwestrowej. I abyśmy się spotykali 

w dobrej atmosferze i spierali się merytorycznie, a nie personalnie. Głos zabrał pan Jerzy 

Meryson i oznajmił, że dzisiaj był zatwierdzany plan zapobiegania patologiom 

społecznym, czy na kolejnej sesji ten punkt mógłby powrócić. Pan Przewodniczący 

oznajmił, że jeżeli jest takie życzenie, to proponuje to rozpatrzyć na komisjach łączonych 

lub innej komisji. Głos zabrał Pan Eugeniusz Walkowiak i zwrócił się z zapytaniem: po co 

głosują, temat powinien być zamknięty. Pan Przewodniczący oznajmił, że nie wprowadza 

głosowania tylko dyskusję.  

 

PUNKT  9  -  ZAMKNIĘCIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał 

zamknięcia posiedzenia, o godzinie 11.55, dziękując jednocześnie wszystkim za udział           

w XVI Sesji Rady Gminy Gizałki VI kadencji.   

 

 

  Protokołowała       Przewodniczący Rady  
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