
 

Protokół nr XXV/2021 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

31 marca 2021 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100,00 % składu osobowego 

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

wzięli zaproszeni goście: 

 

Robert Łoza – Wójt Gminy Gizałki 

Monika Błaszczyk – Sekretarz Gminy Gizałki 

 

Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 10:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

 

Następnie stwierdził kworum Sesji (15 radnych). 

 
 

PORZĄDEK OBRAD XXV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołów: Nr XXIII/2021 z dnia 11 lutego 2021 i Nr XXIV/2021 z dnia 4 marca 

2021r.  

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

 

1) w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021; 

 

2) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na                              

lata 2021-2031; 

 

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze 

wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Tomice –Gizałki – etap III”; 

 

4) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się                         

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych; 

 

5) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2021; 

 

6) w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu wydatków na pokrycie 

kosztów pogrzebu. 

 



6. Sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Gminy Gizałki. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

8. Interpelacje i zapytania radnych.  

9. Informacje i wolne wnioski.  

10. Zakończenie obrad.  
 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania lub uwagi do porządku obrad? 

Wójt zgłosił autopoprawkę do porządku obrad Sesji dotyczącą wprowadzenia do porządku 

obrad kolejnej siódmej uchwały: w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy. Powiedział, że sprawa 

dotyczy pięciu obrębów geodezyjnych: Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice 

i Tomice. Obręby te będą ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego, który będzie 

uwzględniał realizację budownictwa mieszkaniowego na obszarach, które są w zasięgu 

oddziaływania farmy wiatrowej, która znajduje się na terenie gminy Gizałki. Po wstępnej 

analizie projektu tegoż planu zagospodarowania przestrzennego, który został wykonany na 

zlecenie doszli do wniosku, że studium, które zostało opracowane w 2000 roku i zmieniane 

czterokrotnie w niektórych obszarach nie spełnia oczekiwań mieszkańców oraz urzędu, który 

chciałby wyznaczyć więcej miejsc, w których by można lokalizować budownictwo 

mieszkaniowe, działalność gospodarczą, bądź tereny pod aktywizację gospodarczą. 

  

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do uchwały, którą przedstawił wójt? 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, dlaczego na ostatnią chwilę dostają te materiały?                            

Czy w statucie gminy Gizałki mają dostarczenie materiałów, dzień przed sesją? Dodał, że nawet 

zapoznać się z tym jest ciężko. W dniu wczorajszym otrzymali projekt, a to są bardzo ważne 

materiały na temat studium. W nocy ciężko nad tym pracować. Zapytał, czy jest jakiś pośpiech, 

z czym to jest związane? 

Wójt odpowiedział, że w tym tygodniu otrzymali projekt opracowany przez firmę zewnętrzną, 

która opracowuje dla gminy plan zagospodarowania przestrzennego. Po analizie tego projektu 

doszli do wniosku, że pewnych zapisów nie można umieścić w nowym planie 

zagospodarowania przestrzennego z uwagi na ograniczenia, które występują w studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i stąd ta pilna decyzja. Materiał, 

który dołączyli do projektu uchwały to zarys terenu, które będzie obejmowało studium. Więc 

tu nie potrzeba analizować całą noc, cały tydzień, ani dwa tygodnie. Wystarczy się pochylić 

nad tematem. W dniu wczorajszym dokładnie przedstawili radnym projekt dokumentu 

dotyczący planu zagospodarowania przestrzennego. I można było to dokładnie przejrzeć. 

Natomiast to nie jest uchwalanie określonych rozwiązań. Jest to uchwała wolicjonalna, która 

upoważnia do tego, żeby zlecić opracowanie takiego dokumentu, a nie jego analizę. Tu nie ma 

takiej konieczności. Dodał, jeżeli radni uważają, że nie jest to potrzebne można nie podjąć tej 

uchwały. Natomiast on uważa, iż jest to uchwała bardzo potrzebna, wręcz konieczna. 

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał, czy gmina ma już sporządzony projekt studium i kiedy 

będzie dostępny dla mieszkańców? 

Wójt  odpowiedział, że gmina ma projekt, wszyscy o tym wiedzą, ponieważ studium jest 

wykorzystywane do wydawania wszystkich dokumentów planistycznych. Tylko jak powiedział 



dokument był opracowany w roku 2000, czyli 21 lat temu i on nie odzwierciedla potrzeb, takich 

jakie mamy w tej chwili, na tym obszarze.    

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy była poprawka? 

Wójt odpowiedział, że nie było poprawki, tylko cztery zmiany na niewielkich fragmentach 

terenu, które zgłaszali nasi mieszkańcy, żeby została dokonana zmiana.  

Przewodniczący Rady poprosił, żeby unikali polemiki na sesji. Zwrócił uwagę, żeby Radny 

gdy zadaje pytanie zaczekał na odpowiedź. Jeżeli nie satysfakcjonuje go odpowiedź, to 

wówczas ponownie zadaje pytanie. Dodał, że będzie się na razie tej koncepcji trzymał, że będą 

tą sesję prowadzili tak w duchu świątecznym. Ale widzi, że zmierza trochę w innym kierunku. 

Odnosząc się do wypowiedzi radnego Bachorskiego powiedział, że ta uchwała jak już wójt 

podkreślił jest bardzo konieczna, żeby mogli nad tym pracować. Ale ona jeszcze nic nie 

rozwiązuje.  

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że  pan przewodniczący mówił, że wszystko w duchu 

świątecznym. W duchu świątecznym tak się spieszą? Wykorzystują sytuację, że koronawirus                 

i przepychają wszystko co idzie, jak obręby szkolne i tą uchwałę. Radny stwierdził, że można 

było poczekać. Dodał, że przewodniczący mówił, że nic nie jest wiążące. Zobaczą czy nie jest 

wiążące.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nic nie przepychają. Jak już to będą podejmowali 

decyzje. 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że trzyma przewodniczącego za słowo, jak będą 

podejmowali decyzje.  

Radny Tadeusz Kostuj dodał, że wspiera różne takie działania plus, ale jak tu radny Bachorski 

zauważył, jeżeli są pewne formalne kwestie, które można doszlifować. Przedstawić plan 

radnym dokładnie, w kolorze jakie to są zagadnienia. Żeby faktycznie mogli na komisji 

przerobić temat. Radny stwierdził, że nic by się nie stało, gdyby to udoskonalić.  

Przewodniczący Rady odpowiedział radnemu, że to będzie czynione w dalszej pracy. 

Następnie poprosił o głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie do 

porządku uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki”.  

Przy 13 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz  2 głosów „wstrzymujących się”  

Rada Gminy przyjęła wniosek o włączenie do porządku obrad zaproponowanej uchwały. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad porządkiem obrad XXV Sesji.  

 

Radni nie zgłosili pytań. 

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy 

przyjęła porządek obrad. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 



PUNKT – 3 – przyjęcie protokołu Rady Gminy Gizałki Nr XXIII/2021 z dnia 11 lutego 

2021  

Przyjęcie protokołu Rady Gminy Gizałki Nr XXIV/2021 z dnia 4 marca 2021r. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania lub uwagi do protokołów? 

 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że tu miałby kwestię dotyczącą ujęcia. Pani sekretarz ujęta 

jest dość niezręcznie, jako osoba coś w rodzaju, że już nie pracującą. Coś takiego niezręcznego, 

już nie pamięta też. Osobiście to chciałby podziękować pani sekretarz za uczciwość. Właśnie 

dzięki jej uczciwości mógł dociec prawdy na wniosek, który składał. I tylko takie słowa, że 

faktycznie poświeciła tu wiele lat pracy. I takie sformułowanie by ją urażało. Intencja zapisu 

jest trochę chybiona. Natomiast tylko krótko, jeszcze raz dziękuje pani sekretarz za tyle lat 

pracy i uczciwość. Natomiast kontekst tam jest taki, dobrze, że już nie musi, (wiadomo 

wypracowała), ponosić konsekwencji służbowych. Nie powinna, bo nic złego nie zrobiła. Ale 

wiadomo jakie jest życie. Radny jeszcze raz podziękował i kłaniał się za tyle lat pracy. Dodał-

duży szacunek i uznanie.   

 

Przewodniczący Rady powiedział, że pytał o uwagi do protokołu lub czy jakiś zapis jest 

niezgodny z wypowiedzią. Nie prosił o wygłoszenie podziękowań na rzecz byłej pani sekretarz. 

Nie ma nic przeciwko byłej pani sekretarz. Ale jeśli radny ma uwagi i coś się nie zgadza                            

w protokole, to prosi jasno, w którym punkcie, które słowa są sprzeczne lub niezgodne z tym 

co powiedział. Takiego czegoś nie słyszy. A za to w swoim stylu, znowu z ust radnego popłynął 

potok zbędnych słów. Powiedział, przemyśl Tadziu a potem mów.     

 

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz  1 głosie „wstrzymującym się”  

Rada Gminy przyjęła protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Gizałki z dnia 11 lutego 2021  

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

Głosowanie nad protokołem Nr XXIV/2021 z Sesji Rady Gminy Gizałki z dnia 4 marca 

2021r.  

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz   braku „wstrzymujących się”  Rada 

Gminy przyjęła protokół z XXIV Sesji Rady Gminy Gizałki. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania? 

 

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał o (8 lutego) spotkanie wójta z sołtysem i radnym                            

miejscowości Wierzchy w sprawie sieci i granic obwodów szkolnych na terenie gminy Gizałki. 

Dlaczego tylko z Wierzchów a nie np. Wronowa, Kolonii Obory. Radny dodał, że najwięcej 

dowiedział się dopiero na Komisji Oświaty, która odbyła się 23 marca.   



Wójt odpowiedział, że bardzo słusznie, ponieważ ustalili, że jest to teren sołectwa Wierzchy, 

który może być włączony do innego obwodu szkolnego. Aczkolwiek zawsze historycznie był 

to teren, który należał do obwodu szkolnego Tomice. Dlatego uznali, że to jest takie najbardziej 

kontrowersyjne. Chcieli poznać stanowisko radnego i sołtysa. Pani Sołtys mówiła, że będzie 

również analizowała tą sprawę. Mają ich stanowisko, wiedzą co dalej robić. Potem pan radny 

był uczestnikiem Komisji Oświaty, gdzie przekazali informacje, bardzo dokładnie, precyzyjne 

łącznie z demografią, jak można to zorganizować.   

Radny Zbigniew Bachorski powiedział - ale spotkanie było. Zapytał, kto jeszcze był na tym 

spotkaniu? 

Wójt odpowiedział, że nikt inny. 

Radny Zbigniew Bachorski dodał, że słyszał, że był też p. Walendowski, Andrzejewski  

Wójt odpowiedział, że nie pamięta, czy jeszcze ktoś z radnych był. Nie.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, to byli, czy nie byli? 

Wójt zapytał radnego, czy to jest takie istotne? Tłumaczył, że chcieli zasięgnąć informacji 

radnego z jego okręgu wyborczego, żeby się zapoznał z tematem i pani sołtys.  

Radny Zbigniew Bachorski ponownie zapytał, czy na tym zebraniu był p. Rojewski, 

Walendowski?  

Wójt odpowiedział, nie pamięta. Pan Walendowski był na pewno. 

Przewodniczący Rady powiedział, że pan Andrzejewski nie był, tylko on był. 

Radny Zbigniew Bachorski dodał, że to jest bardzo ważne, ponieważ pewna grupa wie 

miesiąc przed, że będzie się zmieniało obwody. Natomiast on dowiedział się na komisji 

Oświaty szczegółowo i w ciągu 15 minut miał podjąć decyzję na temat sieci i granic obwodów 

szkolnych. Dodał, że oto jemu tylko chodziło. Z jednymi się dyskutuje. 

Przewodniczący Rady powiedział, że radny Walendowski był nie jako radny, tylko jako 

przewodniczący komisji oświaty, której też to dotyczyło. Uznał, że dobrze by było, żeby pan 

przewodniczący miał też o tym wiedzę. I potem jak była komisja, to przewodniczący na ten 

temat bardzo szeroko mówił.  

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, 15-20 minut - bardzo szeroko. A to jest ważne. 

Przewodniczący Rady odpowiedział radnemu, że jeżeli teraz będą mierzyli czas, to za 

przeproszeniem ktoś będzie opowiadał trele. Ale tylko, żeby długo mówił. To można mówić za 

przeproszeniem pierdoły ale ważne, żeby się długo mówiło, bo to jest istotne. Przewodniczący 

podkreślił, że nie na tym rzecz polega. Dlatego było to spotkanie a później wszystko było 

objaśnione na komisji oświaty. Będzie to jeszcze przedstawione i omawiane na komisjach 

łączonych przed sesją, na której będą musieli podejmować decyzje. Tyle i aż tyle.   

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że z jednymi radnymi się dyskutuje, a drugim się 

przekazuje. I tylko ta różnica tutaj jest, od pewnego czasu. Jeszcze w sytuacji jak jest 

koronowirus, super się pewne rzeczy robi. Radny zakończył słowami - „dziękuję w duchu 

świątecznym”  



Przewodniczący Rady odpowiedział, że z jednymi można dyskutować a drugim należy 

przekazać, bo nie idzie dyskutować.  Dzisiaj jest radny tego świadkiem.  

Radny Krzysztof Walendowski – zapytał radnego Bachorskiego, gdyby nie uczestniczył                                   

w tym spotkaniu, to jak by miał przekazać informacje na komisji oświaty?  

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, żeby radny Walendowski powtórzył pytanie jeszcze 

raz, bo nie słyszał.  

Radny Krzysztof Walendowski odpowiedział, że często radny nie słyszy pytań. Zapytał 

jeszcze raz. Jak by miał przekazać informacje na komisji oświaty jako Przewodniczący 

Komisji, gdyby nie uczestniczył w takim spotkaniu? 

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział radnemu - dobrze, że uczestniczył.  

Radny Krzysztof Walendowski powiedział, że radny zarzuca jemu, że to źle, że uczestniczył 

w spotkaniu. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy on powiedział, że to źle.  

Radny Krzysztof Walendowski powiedział, żeby radni pamiętali, jak sprawa dotyczy jakiegoś 

okręgu wyborczego np. Wronowa czy Gizałek, to trzeba koniecznie zaprosić radnego 

Bachorskiego, bo on zadecyduje za radnego. Zapytał, kto miał uczestniczyć w spotkaniu jak 

nie radny z Wierzchów i pani sołtys z Wierzchów? Jak dotyczy to tej wsi. A potem przekazuje 

się informacje na komisjach łączonych czy poszczególnych komisjach. Dodał, pan Bachorski 

jest jakimś medium, że chce we wszystkim uczestniczyć. Nie rozumie tego w ogóle.  

Przewodniczący Rady powiedział, że przerywa dyskusję, bo ona do niczego nie prowadzi. 

Zapytał, czy są jeszcze pytania odnośnie sprawozdania? 

Radni nie mieli więcej pytań. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

 

Uchwała nr XXV/172/2021 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

  

Radni nie zgłosili pytań. 

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXV/172/2021 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021, która 

stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu 

 

 

Uchwała nr XXV/173/2021 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2021-2031 



Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

  

Radni nie zgłosili pytań. 

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXV/173/2021 sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2021-2031, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu 

 

 

Uchwała nr XXV/174/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej 

przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września–Kalisz na odcinku Tomice–Gizałki – etap III” 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

  

Radni nie zgłosili pytań. 

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXV/174/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki 

rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września – Kalisz na odcinku Tomice, która 

stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu 

 

Uchwała nr XXV/175/2021w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

  

Radny Tadeusz Kostuj – powiedział, że ma proceduralną kwestię. Wracają do tematu 

wcześniejszych dywagacji na temat odpadów. Chodziło by o to, żeby powiadomić te podmioty. 

Żeby nie było tak, że np. pan wójt załóżmy narzuci. Można zaznaczyć później w uzasadnieniu 

kwotę maksymalną i decyzję wyda na jeden rok pod rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Te osoby mogą być zszokowane, że nie było takiego trybu, że przedstawił informację. Bo to 

będzie też taka konsekwencja, że to będzie powiedziane w ten sposób: zgodnie z uchwałą Rady 

Gminy Gizałki narzucam to na pana, czy nakładam taką kwotę. Żeby nie było takiej sytuacji, 

to proceduralnie chciałby żeby było to na zasadzie powiadomienia i ewentualnie jakiegoś 

terminu załatwienia. Nie z wejściem uchwały, tylko do momentu powiadomienia podmiotu.  

Przewodniczący Rady powiedział, że na posiedzeniu komisji łączonych wójt szeroko 

tłumaczył, że to w pewnym stopniu jest to jakaś ochrona tych właścicieli, żeby był zarys ramy, 

że powyżej tej sumy nie można pobierać opłat.  



Wójt poinformował, że  procedura zawsze jest taka, że wzywa się do okazania umowy z firmą, 

która będzie odbierała i dalej zagospodarowywała odpady. To nie jest tak, że to jest z dnia na 

dzień. Każdy przedsiębiorca, każdy podmiot ma prawo taką umowę podpisać. To nie jest tak, 

że wchodzi kontrola i nakłada jakąś karę. Nie ma takich sytuacji. Wzywają do uregulowania 

pewnych tematów i później przeprowadzają kontrolę.  

Radny Zenon Andrzejewski dodał, że jest zapisane, że uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. To nie 

jest tak, jak pan radny mówił, że uchwalają i wchodzi w życie.  

 

Radny Tadeusz Kostuj odpowiedział, że o tym wie. Nie mówi o wejściu uchwały, tylko                                         

o realizacji tej uchwały. Ale, że będą te osoby powiadamiane.  

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXV/175/2021 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się                        

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu 

 

 

Uchwała nr XXV/176/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 

2021 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

  

Radni nie zgłosili pytań. 

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXV/176/2021 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2021, 

która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu 

 

 

Uchwała nr XXV/177/2021 w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz zwrotu 

wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał, służby wojewody jakie wykryły nieprawidłowości, że kolejny 

raz podejmują tą uchwałę?  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wczoraj dokładnie to omówili. Błąd literowy nastąpił. 

Nic istotnego.  

 



Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXV/177/2021 w sprawie określenia zasad sprawiania pogrzebu oraz 

zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu  

 

Uchwała nr XXV/178/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał jaki czas mają mieszkańcy na składanie wniosków                           

i swoich propozycji  - 21 dni od ogłoszenia. Czy będzie to ogłoszone? 

Wójt odpowiedział, że procedura wygląda następująco. Jeśli uchwała zostanie podjęta 

przystępują do rozeznania cenowego. Następnie Rada Gminy zabezpiecza środki finansowe na 

wykonanie odpowiedniego dokumentu urbanistycznego. Firma, która wygra przetarg, która 

będzie miała zlecone zadanie przygotowuje projekt studium, w którym będą umieszczone 

zapisy, które są sporządzone według uznania firmy urbanistycznej. Następnie dokument zostaje 

wyłożony do wglądu mieszkańcom, radnym, wszystkim którzy zechcą się z tym zapoznać. 

Mieszkańcy będą mieli czas, nie koniecznie 21 dni, ale to jest minimum na zgłaszanie różnych 

uwag, poprawek, sugestii. Te wnioski będą analizowane przez urbanistów, czy mogą być 

zastosowane. Bo nie wszystko może być wpisane co sobie życzymy, tylko to co wynika                            

z przepisów prawa. I następnie studium będzie przedłożone radzie gminy do uchwalenia                        

w formie uchwały. Po uchwaleniu będzie opublikowane w dzienniku urzędowym i dopiero 

potem uchwała  wchodzi w życie. Taka jest procedura   

Radny Zbigniew Bachorski zapytał - wnioski i propozycje do wójta składać?  

Wójt odpowiedział, że  Urząd Gminy ogłasza termin do składania uwag, wniosków, poprawek 

i tak dalej. Zawsze tak jest. Tak samo w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego. 

Dokładanie tak samo to wygląda.  

Radni nie mieli więcej pytań.  

Przy 13 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz  2„wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXV/178/2021 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki, która stanowi 

załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

PUNKT –  6 – SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI STAŁYCH RADY 

GMINY GIZAŁKI 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania lub uwagi do poszczególnych 

sprawozdań przedstawionych w materiałach? 

Radni nie zgłosili uwag.  



Sprawozdania stanowią załączniki od nr 22 do nr 26 

 

PUNKT –  7 – ODPOWIEDZI  NA  INTERPELACJE RADNYCH 

 

Wójt powiedział, że wpłynęły dwie interpelacje, a raczej są to  wnioski. Ale jeżeli radny tak 

uznał, że interpelacje, to tak to przyjmuje.  

Pierwsza dotyczy usunięcia krzewów z pobocza drogi w miejscowości Tomice Młynik, przy 

drodze gminnej nr 632088P. Krzewy zostały usunięte. Dalej będą usuwać krzewy z innych 

poboczy dróg gminnych. W tej chwili firma usuwa i pracownicy zatrudnieni w ramach prac 

publicznych.  

Druga interpelacja też w zakresie usunięcia drzew i krzewów rosnących w pasie drogi nr 4318P 

Tomice-Wierzchy. Sprawę przekazali do Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie, ponieważ 

jest to droga powiatowa. 

Przewodniczący Rady powiedział, że połączy dwa kolejne punkty porządku obrad. 

 

PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

PUNKT – 9 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

Radny Andrzej Kaczmarek w imieniu mieszkańców podziękował za założone lampy przy 

drodze Czołnochów - Szymanowice (Aleja Niepodległości) i wycięcie krzewów.  

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że intencją wniosku, który składał w zakresie lamp było 

doświetlenie tego odcinka żeby mieszkańcy, którzy tam idą, a przechodzi tam dużo 

mieszkańców. Ostatnia rozmowa z pracownikiem urzędu gminy, jest taka opcja, żeby tam gdzie 

linie średniego napięcia zamontować chociaż dwie, trzy lapy fotowoltaiczne. Obszar, ten będzie 

zawsze pozbawiony słupów (zakazuje prawo), ponieważ jest to pod liniami. Ale ten odcinek 

jest ciemny i można by tam w zasadzie jeszcze uzupełnić.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy statut gminy i ustawa o samorządzie gminnym 

dopuszcza dostarczanie materiałów radnym dzień przed sesją?  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że materiały zostały dostarczone zgodnie ze statutem. 

Tylko doszła jedna uchwała. Prosił, żeby radny nie nazywał jednej uchwały materiałami 

sesyjnymi. 

Przewodniczący Rady Roman Rojewski na nadchodzące Święta Wielkanocne życzył 

wszystkim spokoju, dużo zdrowia, miłej współpracy, zgodnych decyzji. Wszystkiego dobrego.  

 

PUNKT – 10 –  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXV sesji 

Rady Gminy Gizałki o godz. 10:40 

 

Protokołowała                   Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak              Roman Rojewski 


