
      Protokół nr V/2010
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 

       w dniu 30 grudnia  2010 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W Sesji  Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 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 9.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

PUNKT   2   –    PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwał:

   1) Uchwała Nr V/16/2010 w sprawie określenia górnych stawek opłat  
ponoszonych  przez  włascicieli  nieruchomosci  za  usługi  w  zakresie  
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomosci oraz  
opróżniania zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  
ciekłych.

 2)  Uchwała  Nr  V/17/2010 w  sprawie  ustalenia  wykazu  i  planu
finansowego  wydatków  niewygasajacych  z  upływem  roku
budżetowego 2010.

3)   Uchwała  Nr  V/18/2010  w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr
XXXIV/24/2010  Rady  Gminy  Gizałki  z  dnia  27  sierpnia  2010  r.
dotyczącej  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  
zadania  inwestycyjnego  pn.,,  Budowa   ścieżki   rowerowej   wraz 
z  budową  kolektora  deszczowego w miejscowości Szymanowice -  
Etap I i II"  

4)      Uchwała  Nr V/19 /2010 w sprawie zmiany  planu budżetu na 2010 r. 
5)    Uchwała Nr IV/20/2010  w sprawie  zatwierdzenia  planu pracy Rady 

Gminy  na 2011 r.

         6)    Uchwała Nr IV/21 /2010 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli 
        Komisji Rewizyjnej na 2011 rok
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5.  Interpelacje i zapytania radnych.
6.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 
7.  Wolne głosy i wnioski.

            8.  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  radni  wnoszą  jakieś 
uwagi do porządku obrad.
Radni  jednogłośnie,  czyli  15  głosami  opowiedzieli  się  za  przyjęciem 
przedstawionego porządku obrad. 

PUNKT  3  -  PRZYJECIE  PROTOKOŁU  Z  OSTATNIEGO 
POSIEDZENIA
Przewodniczący   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   przyjęli  protokół  z  poprzedniej  Sesji, 
stwierdzając, że zapoznają się z nim indywidualnie.

            PUNKT   4     -      PODJĘCIE UCHWAŁ
1)Uchwała  Nr  V/16/2010 w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat 
ponoszonych  przez  włascicieli  nieruchomosci  za  usługi  w  zakresie 
odbieraniaodpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomosci  oraz 
opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem. 
Następnie oznajmił, że odczyta stawki zaproponowane i stawki  jakie zostały 
zaproponowane  przez Radę  na komisjach.  Poprosił o zgłaszanie pytań, jeśli 
takie  mają  miejsce.  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 V/16/2010 
w sprawie  określenia  górnych stawek opłat  ponoszonych przez  włascicieli 
nieruchomosci  za  usługi  w  zakresie  odbieraniaodpadów  komunalnych  od 
właścicieli  nieruchomosci  oraz  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych 
i  transportu  nieczystości  ciekłych.  została  podjęta  15  głosami  za,  czyli 
jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  4  do  protokołu. Przewodniczacy 
odczytał  2 ostatnie paragrafy uchwały. 
2) Uchwała Nr V/17/2010 w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego 
wydatków niewygasajacych z upływem roku budżetowego 2010. 
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  wraz 
z  uzasadnieniem.  Poprosił  o  zgłaszanie  pytań,  jeśli  takie  mają  miejsce. 
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 V/17/2010 w sprawie ustalenia wykazu i planu 
finansowego  wydatków  niewygasajacych  z  upływem  roku  budżetowego 
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2010. została podjęta 15 głosami za, czyli jednogłośnie  i stanowi załącznik 
nr 4  do  protokołu. Przewodniczacy  Rady  odczytał   2  ostatnie  paragrafy 
uchwały. 

3) Uchwała Nr V/18/2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/24/2010 
Rady  Gminy  Gizałki  z  dnia  27  sierpnia  2010  r.  dotyczącej  zaciągnięcia 
pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  inwestycyjnego 
pn.,,Budowa  ścieżki  rowerowej  wraz  z  budową  kolektora deszczowego 
w miejscowości Szymanowice - Etap I i II" . 
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem. 
Poprosił o zgłaszanie pytań, jeśli takie mają miejsce. Z uwagi na to, że nikt 
nie  zabrał  głosu,  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod 
głosowanie.  Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 15 radnych. 
Uchwała Nr V/18/2010 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXIV/24/2010 
Rady  Gminy  Gizałki  z  dnia  27  sierpnia  2010  r.  dotyczącej  zaciągnięcia 
pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania  inwestycyjnego 
pn.,,Budowa  ścieżki  rowerowej  wraz  z  budową  kolektora deszczowego 
w miejscowości Szymanowice - Etap I i II" została podjęta 15 głosami za, 
czyli jednogłośnie  i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Przewodniczący 
odczytał  2 ostatnie paragrafy uchwały. 

4)  Uchwała Nr V/19  /2010 w sprawie  zmiany  planu  budżetu  na  2010  r. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.   Uchwała  Nr V/19 /
2010 w sprawie zmiany  planu budżetu na 2010 r. została podjęta 15 głosami 
za,  czyli  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  6  do  protokołu. 
Przewodniczacy Rady odczytał  2 ostatnie paragrafy uchwały. 

5)  Uchwała  Nr  V/20/2010  w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  Rady 
Gminy   na 2011 r.
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały.  Następnie  zwrócił  się 
z zapytaniem czy ma zostać odczytany również plan pracy Rady.  Radni nie 
zgłosili potrzeby odczytania stwierdzając, że zostali zapoznani z planem na 
komisji.  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie. 
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr 
V/20/2010  w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Rady Gminy  na 2011 r. 
została podjęta 15 głosami za, czyli jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do 
protokołu. Przewodniczacy Rady odczytał  2 ostatnie paragrafy uchwały. 

6) Uchwała Nr V/21/2010  w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli 
Komisji Rewizyjnej na 2011 rok. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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Zwrócił sie z zapytaniem czy ma zostać odczytany również plan pracy Rady. 
Radni  nie  zgłosili  potrzeby  odczytania  stwierdzając,  że  zostali  zapoznani 
z  planem  na  komisji.  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod 
głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. 
Uchwała  Nr  V/21/2010 w  sprawie  zatwierdzenia  planu  pracy  i  kontroli 
Komisji  Rewizyjnej  na  2011  rok  została  podjęta  15  głosami  za,  czyli 
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Przewodniczący Rady 
odczytał  2 ostatnie paragrafy uchwały. 

PUNKT    5   -     INTERPELACJE  I  ZAPYTANIA  RADNYCH
Głos  zabrał  pan  Eugeniusz  Walkowiak  i  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy 
możliwe  byłoby  zaprenumerowanie  „Gazety  Sołeckiej”   dla  sołtysów 
i  radnych.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  można  by  prenumeratę  sfinansować  ze 
środków rady. Jeżeli będzie taka akceptacja radnych i będą na to środki,  to 
nie widzi przeszkód. 

PUNKT   7   -     WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 
Głos  zabrał  radny  Krzysztof  Andrzejewski  i  zwrócił  się  do  radnych 
powiatowych w sprawie drogi Gizałki - Wierzchy, ponieważ obecnie  śnieg 
zaprószy dziury, koleiny za niedługo droga będzie nieprzejezdna. Całe lato 
jeździli  po  dziurach  teraz  droga  jest  zniszczona.  Głos  zabrał  pan  Wójt 
i wyjaśnił, że drogi powiatowe są odśnieżane zbyt późno, gdy  śnieg  jest już 
ubity, już raz zgłaszał ten problem do Zarządu Dróg Powiatowych.  
Pan  Tadeusz  Kostuj  zwrócił  się  do  pana  Wójta  o  wsparcie   ze  środków 
profilaktyki antyalkoholowej wniosków  radnych dotyczących  sfinansowania 
funkcjonowania świetlic tam gdzie ich nie ma. Następna sprawa, którą  pan 
Wójt w dniu wczorajszym na komisji zaznaczył w zakresie szkół, mianowicie 
aby objąć też opieką dzieci dojeżdżające. Można by włączyć w ten zakres 
zakup sprzętu do gier, ponieważ baza szkół w tym zakresie  nie jest za bogata. 
Głos  zabrał  pan  Jerzy  Moryson,  oznajmił,  że  1  tys.  zł   zaplanowany  na 
zwalczanie  narkomani  jest  zbyt  małą  kwotą,  apeluje  aby  na  ten  cel 
przeznaczyć  więcej.  W  ramach  tego  programu  można  by  zorganizować 
spotkania  z  terapeutą,  najlepiej  z  takim,   który  dzisiaj  pracuje  w ośrodku 
i wywodzi się ze środowiska  narkomanów. Oznajmił, że problem uzależnień 
to nie tylko  narkomania, to również gry hazardowe a za chwilę młodzież 
będzie   uzależniona  od internetu.  W tym programie widziałby współpracę 
z kościołem, który ma wyspecjalizowane ośrodki. Następnie zwrócił się do 
redaktora   gazety   i   wyjaśnił,  że  mówił  o  transparentności  na  stronie 
internetowej  a  nie  o  sprawach  cenzury.  Dodał:  jak  będzie  link  na  stronie 
internetowej gminy Gizałki, to każdy mieszkaniec będzie mógł się zapoznać 
ze sprawą. Przed dalszą częścią wypowiedzi  przeprosił  panią Strzelewicz, 
następnie   podał  przykład,  że  plotka  głosi,  iż  poprzedni  Wójt  udzielił 
zwolnienia  z  podatku  jej  syna,  Głos  zabrała  pani  Beata  Strzelewicz 
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i  oznajmiła,  że  to  nie  jest  plotka,  jest  to  fakt  kilkakrotnie  przez  nią 
potwierdzany i motywowany. Ponownie głos zabrał pan Moryson i oznajmił: 
jeżeli podjęcie takiej decyzji spowodowało mniejsze zło, że nie  zwolniono 
pracowników  to co w tym złego. Jeżeli będzie to na stronie gminy, to nikt nie 
będzie  dochodził  czy  jest  tak,  czy  nie.  Następnie  pytanie  zwrócił  do 
redaktora, ponieważ  polecał   komuś żeby się udał do egzorcysty   i to zostało 
zamazane,  czy  to  nie  jest  cenzura  ?  Uważa,  że  transparentność  życia 
społecznego  jest  potrzebna  w  każdym  środowisku  aby  nie  było  plotek, 
pomówień.  Głos  zabrał  pan  Eugeniusz  Walkowiak  oznajmił,  że 
transparentność to nic innego jak jawność, czystość i przejrzystość.  Radni, 
sołtysi  czy  pan  wójt  są   osobami  publicznymi,   są  pod  obstrzałem 
społeczności i nie możemy zamykać  prasie ust. Prasa jest od  tego  i to musi  
wykonywać. Po czym zwrócił się do pana Morysona, dlaczego jako  osoba 
z  tak  wielkim  autorytetem  moralnym  nie  wystartował  w  wyborach 
samorządowych 21 listopada,  może  siedziałby dzisiaj na miejscu radnego, 
czy wójta, a nie pod ścianą. Dalej stwierdził, że z tych wywodów, mądrości 
nie chce skorzystać żaden z dotychczasowych wójtów i chyba nie skorzysta 
również obecny wójt. Z kolei głos zabrał pan Moryson oznajmił, że nigdy nie 
powiedział  żeby  zamknąć  usta  prasie,  to  jest  nadinterpretacja  słów  pana 
Walkowiaka.  Prasa  jest  potrzebna  po  to,  żeby  opisywała  fakty.  Prosi  nie 
wkładać  jemu  w  usta  słów,  których  nie  wypowiedział.  Po  drugie  pan 
Walkowiak nie będzie decydował o tym czy on będzie startował wyborach, 
czy  nie.  Będzie  to  robił  ponieważ  jest  wolnym człowiekiem.  Głos  zabrał 
Przewodniczący  Rady   oznajmił,  że  okres  miłych  wystąpień  jeden  do 
drugiego gdzie pod tym są pewne podteksty mamy poza sobą, jeżeli mógłby 
apelować a przede wszystkim prosić wszystkich,  to ten okres pozostawmy 
poza sobą, to do niczego dobrego  naszej gminie nie przysłuży.  Bardzo nie 
życzy  sobie  takich  wystąpień  na  przyszłość.  Poprosił  o  zabieranie  głosu 
podawanie wniosków  związanych z pracą rady. O głos poprosiła pani Beata 
Strzelewicz oznajmiła, że wyjaśni po raz kolejny: Pan Wójt Piasecki umorzył 
podatek jej synowi jednorazowo na kwotę 745 zł, a rozpatrując to dalej ze 
względu na sytuację jaka dopadła firmę syna podatki można by umarzać dużo 
dłużej. Firma  tytułem tego do gminy przekazała pieniędzy znacznie więcej 
niż wynosiło umorzenie podatku. Głos zabrała  radna powiatowa pani Maria 
Owczarek  -  Neumann  oznajmiła,  że  odpowie  panu  radnemu 
Andrzejewskiemu w sprawie drogi. Na radzie powiatu była omawiana droga 
Gizałki  -  Wierzchy  i  droga  jest  w  planach  inwestycyjnych.  Głos  zabrał 
Przewodniczący  Rady  i  sprostował,  iż  radnemu  Andrzejewskiemu  chodzi 
o  odśnieżanie.  Głos  zabrał  pan  Tadeusz  Kostuj  zwrócił  się  z  prośbą  do 
radnych powiatowych w sprawie potrzeby zabezpieczenia bezpieczeństwa na 
drogach powiatowych aby wzmóc działania i środki na te drogi. Prosi aby 
posypywać śliskie drogi, więcej dbać o infrastrukturę, poddać temat analizie 
na komisji, sesji. Uważa, że należałoby  prosić panią Meller o wypowiedź jak 
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widzi poprawę w tej kwestii, jak widzi sprawę pan Starosta itd. Głos zabrał 
pan  Wójt  oznajmił,  że  jeżeli  chodzi  o  transparentność  to  urząd  może 
podawać  informacje  do  prasy,  zamieszczać  na  stronie  internetowej  bez 
komentarza.  Od  komentowania  są  mieszkańcy.  Głos  zabrała  Pani  Beata 
Strzelewicz i  oznajmiła,  iż  też jest  zdania,  że  informacji  nigdy nie jest  za 
wiele.  Nie  podoba  jej  się  fakt,  że  mogłoby  dojść  do  komentarzy  od 
internautów, ponieważ zrobi się śmietnisko a myśli, że strona gminy nie po to 
jest by ludzie mogli się nawzajem obrażać. Informacje można zamieszczać 
ale bez możliwości komentowania. 
Na zakończenie obrad  Przewodniczący Rady złożył życzenia noworoczne.
Następnie pan Wójt w imieniu własnym i pracowników złożył życzenia na 
Nowy Rok.

PUNKT   8   -      ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy 
dokonał  zamknięcia  posiedzenia,  o  godzinie  11.00,  jednocześnie  dziękując 
wszystkim za udział  w obradach  V  Sesji Rady Gminy Gizałki  VI  kadencji. 

 Protokołowała               Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak                                                              Roman Rojewski
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