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Protokół nr XXVII/2021 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

25 czerwca 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: 

 

Wójt – Robert Łoza 

Sekretarz – Monika Błaszczyk 

Skarbnik – Donata Potocka 

Przewodniczący Rady Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 14:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XXVII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVI Sesji Rady Gminy Gizałki. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 

deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, 

2) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Gizałki, a Gminą 

Żerków w sprawie powierzenia Gminie Żerków realizacji zadania publicznego 

Gminy Gizałki z zakresu pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu 

mieszkańców Gminy Gizałki do Środowiskowego Domu Samopomocy                            

w Dobieszczyźnie, 

3) zmiany planu budżetu na rok 2021, 

4) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021-2031 

 

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gizałki za rok 2020 

a) przedstawienie raportu, 

b) debata, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania. 

  

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gizałki za rok 2020 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania                    

budżetu gminy za 2020 r. oraz informacją o stanie mienia gminy,  

b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy, 
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c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 r. 

wraz z informacją o stanie mienia jednostki,  

d) dyskusja nad sprawozdaniami,  

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2020 rok.  

 

8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki 

z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Gizałki,  

b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia ab-

solutorium,  

c) dyskusja,  

d) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia                                    

absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały. 

9. Interpelacje i zapytania radnych.   

10. Informacje i wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

 

 

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

 

Radny Tadeusz Kostuj  powiedział, że ma wniosek formalny. W pewnym sensie odstąpi, bo 

tutaj jest sprawa pana przewodniczącego, który wielokrotnie kwalifikował się do odwołania                

z tej funkcji. Ale jego miłosierdzie jest cały czas i liczenie na poprawę. Cały czas też w jakiś 

sposób starał się wspierać. Poprosił, żeby przewodniczący nie komentował wypowiedzi 

radnych, swoimi uwagami złośliwymi, bo to nie jest prywatny folwark. Tego typu 

wypowiedziami, jak potrafił skomentować, że w trzydziestoletniej karierze. Dodał - pan nie 

byłeś trzydzieści lat w samorządzie. Nie jesteś pan upoważniony ani przez niego, ani przez 

mieszkańców. Poprosił, żeby było tak jak pisze w Piśmie Świętym: tak, tak, nie, nie. „Proszę 

bardzo, zabrał głos, dziękuję, proszę następny”. Powiedział - pan jest na stanowisku 

uprzywilejowanym. Myśmy pana wsparli. Nikt przewodniczącego nie skrzywdził. Owszem on 

odebrał rekomendację, ale nie cofnął ze stanowiska. Korzysta ze wszystkich swoich 

przywilejów. Ale robi w stosunku do niego bardzo nieładnie, w stosunku do kolegi też. Poprosił, 

żeby przewodniczący nie komentował wypowiedzi, bo nie jest upoważniony do tego. Dodał, 

że przewodniczący może swoje opinie wydawać, ale mądrze i na rzecz tutaj, nie tworzenia 

chaosu i zamętu, tylko konkretnie merytorycznie. Z wnioskiem o drogę może wystąpić. A nie 

co ma radny robić.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że radny prosił o możliwość zgłoszenia wniosku 

formalnego. Poprosił radnego o sformułowanie tego wniosku. Dodał, że puki co, są to radnego 

wywody. Podziękował  za okazane miłosierdzie, ale nie prosił o to. Zapytał, na jakiej podstawie 

radny będzie go pouczał co ma robić, a czego ma nie robić. Powiedział, że radny prosił                              

o zabranie głosu w celu zgłoszenia wniosku formalnego. Poprosił żeby radny  zgłosił wniosek 

formalny.  

 

Radny Tadeusz Kostuj  odpowiedział, że zmienił wniosek na pouczenie.  
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Przewodniczący Rady powiedział, to nie jest wniosek formalny. To co radny zrobił, to się 

nadaje do dyskusji. Jak radny będzie w ten sposób postępował, to on swojego postepowania nie 

zmieni, ponieważ musi czuwać nad powagą tego miejsca.  

 

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

przyjęła porządek obrad. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXVI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania dotyczące protokołu? 

 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że nie wszystkie słowa zostały ujęte.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o podanie konkretnych słów.  

 

Radny Zbigniew Bachorski - przed zakończeniem sesji powiedział, że zachowanie tu 

niektórych jest jak na Białorusi, za co został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego 

Komisji Oświaty. Nie jest to ujęte.  

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, ponieważ te słowa radny wypowiedział po zamknięciu 

obrad Sesji.  

 

Radny Krzysztof Walendowski  przypomniał, że na Komisji Oświaty powiedział, że te słowa 

padły po sesji. Po zamknięciu obrad przez przewodniczącego. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że te słowa zbulwersowały przewodniczącego Komisji Oświaty,  

gdyż radny Bachorski wypowiedział te słowa na spotkaniu w Szkole w Tomicach, a nie 

dotyczyło to tego miejsca. 

 

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

przyjęła protokół z XXVI Sesji Rady Gminy Gizałki. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania? 

 

Radny Zbigniew Bachorski - 15 czerwca odbyło się spotkanie informacyjne w Tomicach                  

w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Na 

tym spotkaniu wójt mówił o przedłużeniu terminu składania wniosków. Zapytał, czy 

przedłużamy ten okres? Oficjalnie termin składania wniosków zakończył się 11 czerwca                  

2021 r.  

 

Wójt odpowiedział, że termin składania zakończył się 11 czerwca. Natomiast na tym spotkaniu 
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powiedział, że każdy wniosek, który będzie złożony po tym terminie, również będzie 

analizowany i brany pod uwagę.  

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, do jakiego czasu? 

 

Wójt odpowiedział, że do czasu, aż nie zostanie opracowany projekt dokumentu - Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

 

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał, czy można określić to czasowo. 

 

Wójt odpowiedział, że prosił mieszkańców żeby jak najszybciej składali wnioski, informował 

że do końca przyszłego tygodnia można je składać. Natomiast w tej chwili również będą 

przyjmowali wnioski i analizowali projekt przygotowany przez urbanistów, między innymi pod 

kątem proponowanych przez mieszkańców zmian, czy wniosków. Urbaniści nie mogą 

rozpocząć prac jeśli nie mają wszystkich wytycznych, które znajdują się między innymi we 

wnioskach. Ponadto są zobligowani terminami. Dlatego wnioski powinny już wpłynąć.  

 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał, jak wygląda sprawa chlewni we Wronowie. Takie afery są                    

z tymi chlewniami. Prosił przybliżyć sprawę.  

 

Wójt odpowiedział, że afer nie ma. Jest postepowanie administracyjne, w ramach którego 

odbyła się rozprawa we Wronowie. Ponadto w dniu dzisiejszym otrzymał wniosek 

mieszkańców w sprawie zebrania we Wronowie i ono się odbędzie w przyszłym tygodniu.                    

W dniu dzisiejszym przyszły odpowiednie dokumenty na tą okoliczność. Postępowanie jest na 

etapie wydania decyzji o warunkach zabudowy. 

    

Radni nie mieli więcej pytań. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

   

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 
 

Uchwała nr XXVII/183/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego  

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

 

Radni nie mieli pytań. 

 

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

podjęła uchwałę nr XXVII/183/2021 w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego, która 

stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XXVII/184/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
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pomiędzy Gminą Gizałki, a Gminą Żerków w sprawie powierzenia Gminie Żerków 

realizacji zadania publicznego Gminy Gizałki z zakresu pomocy społecznej, polegającego 

na kierowaniu mieszkańców Gminy Gizałki do Środowiskowego Domu Samopomocy                    

w Dobieszczyźnie. 
 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

 

Radni nie mieli pytań. 

 

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

podjęła uchwałę nr XXVII/184/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 

pomiędzy Gminą Gizałki, a Gminą Żerków w sprawie powierzenia Gminie Żerków realizacji 

zadania publicznego Gminy Gizałki z zakresu pomocy społecznej, polegającego na kierowaniu 

mieszkańców Gminy Gizałki do Środowiskowego Domu Samopomocy w Dobieszczyźnie, 

która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XXVII/185/2021 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 

Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Przypomniał, że autopoprawkę omawiał na 

komisjach łączonych. Zmiana dotyczy wpisania do projektu budżetu środków, które gmina 

otrzymała od Samorządu Województwa Wielkopolskiego na zadanie polegające na remoncie 

budynku sali wiejskiej w Orlinie Małej wraz z zagospodarowaniem terenu. Dofinansowanie 

otrzymali na wniosek złożony w ramach konkursu - „Pięknieje wielkopolska wieś”. Dotacja 

jaką gmina otrzyma, to kwota - 47 283,00 zł. Przedsięwzięcie będzie sfinansowane również ze 

środków Funduszu Sołeckiego. 
 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt z autopoprawką radni otrzymali na komisjach 

łączonych.  

Poddał projekt uchwały z autopoprawką pod głosowanie.  

 

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

podjęła uchwałę nr XXVII/185/2021 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021, która 

stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XXVII/186/2021 zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki 

na lata 2021-2031 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

 

Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Powiedział, że jest ona konsekwencją 

wprowadzonych środków, na zadanie wprowadzone do budżetu. Zmiany dotyczą objaśnienia 

przyjętych wartości WPF  oraz całej Prognozy Finansowej, w tej części, gdzie ten wydatek 
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został zaplanowany. Dodał, że zmianę radni otrzymali na Komisjach łączonych. Informację                     

o przyznanej dotacji otrzymali w poniedziałek.  

 

Przewodniczący Rady  powiedział, że materiały sesyjne były już dostarczone radnym. Dodał 

- żebyśmy jak najwięcej takich informacji otrzymywali.  

 

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

podjęła uchwałę nr XXVII/186/2021 zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2021-2031, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

PUNKT – 6 – ROZPATRZENIE RAPORTU O STANIE GMINY GIZAŁKI ZA ROK 

2020 

 

a) przedstawienie raportu 
 

Wójt powiedział, że jest zobowiązany do końca maja każdego roku przedłożyć radzie gminy 

raport o stanie gminy. Co uczynił w terminie. Raport został przedłożony.  Prezentacja, którą 

przygotował w dużej mierze streszcza ten dokument, ponieważ jest on dość obszerny. 

Przedstawi to, co uważa, że jest najważniejsze, by można podjąć dyskusję. Poinformował, że 

Raport zawiera kilka informacji, które są w ustawie oraz takie informacje, które obrazują jaki 

jest stan gminy i obejmuje: wstęp, charakterystykę gminy. Ponadto zawiera informacje 

finansowe gminy. Informacje o realizacji polityk, programów i strategii, Omówiono w nim 

politykę społeczną jaką realizuje gmina. Przedstawione zostały informację o oświacie, kulturze, 

gospodarka komunalna. Jest informacja o gospodarce odpadami komunalnymi. Informacja                   

o realizacji uchwał rady gminy. Ponadto zawarte jest podsumowanie raportu. Następnie 

przedstawił prezentację, która zobrazowała te zagadnienia.   

Długość dróg gminnych wynosi -115 km, z czego 57 km  to drogi asfaltowe, 35 km - to drogi 

tłuczniowe i żwirowe. Pozostałe to drogi gruntowe. Długość wodociągów gminnych, to ponad 

141 km, kanalizacji sanitarnej - 36 km.  
Liczba mieszkańców w porównaniu z ub. rokiem nieznacznie się zmniejszyła. Na koniec 

grudnia 2020 roku było 4660 mieszkańców (43 osoby na km2). Rozproszona zabudowa 

powoduje, że dróg, wodociągów i kanalizacji jest odpowiednio więcej.  
Przedstawił programy i strategie, które realizuje gmina. Dodał, iż gmina ma dużo takich 

dokumentów. Z realizacji strategii w roku 2020 wykonano dokumentację projektową 

rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Obory o długości 970 m. Na tym odcinku 

zostanie wykonana nowa sieć wodociągowa. Obecna sieć ma zbyt małe przekroje co powoduje, 

że nie można dostarczyć wody pod odpowiednim ciśnieniem. Ponadto nie wszystkie 

nieruchomości są do tej sieci podłączone. Wartość projektu - 10 tys. zł. Kolejna ważna 

inwestycja wykonana w 2020 r. to budowa drogi gminnej (asfaltowej) Kolonia Obory - 

Studzianka o długości 662 m i szerokości 5 m. Wartość tej inwestycji - 501 201,32 zł. Na ten 

cel pozyskali dofinansowanie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 

148 950,00 zł. W miejscowości Toporów wykonano 118 m chodnika. Koszt 20 tys. zł z czego 

- 14 990,00 zł, to środki wydatkowane w ramach Funduszu Sołeckiego. Wykonano oświetlenie 

w miejscowości Leszczyca, ul. Wąska, wartość zadania - 70 800,00 zł. W Czołnochowie 

powstała 1 lampa za  8 200,00 zł.  Na ul. Aleja Niepodległości wykonano zadanie za 11 tys. zł. 

Zostały przygotowane dokumentacje projektowe na drogi w miejscowościach: Ruda 
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Wieczyńska – Łęg, koszt dokumentacji - 9 500,00 zł, od przyszłego tygodnia rozpocznie się 

budowa. W Tomicach wykonano dokumentację na ul. Ogrodową (7 933,00 zł).                                           

W miejscowości Gizałki został wybudowany parking przy sali sportowej. Wartość                                

zadania -150 000,00 zł.  

Ponad 220 tys. zł wydano na remonty dróg gminnych. W tym na remonty dróg tłuczniowych 

ponad 19 tys. zł.  Na nawierzchnie z pospółki żwirowej wydano 100 tys. zł. W tej kwocie jest 

też ujęta budowa dróg. Na remonty nawierzchni dróg asfaltowych wydano  - 104 052,00 zł.                   

W ubiegłym roku Zakład Komunalny zakupił kosiarkę bijakową z wysięgnikiem do 

wykaszania poboczy dróg za kwotę -  57 000,00 zł. Zakup w części został sfinansowany ze 

sprzedaży sprzętu Zakładu Komunalnego. Brakującą kwotę 18 tys. zł dofinansowali z budżetu 

gminy. W 2020 roku sfinalizowano największą inwestycję jaką jest - budowa sali sportowej                

w Gizałkach. Wartość zadania - 11 580 373,00 zł.  W ubiegłym roku na ten cel wydatkowano 

kwotę - 4 706 245,00 zł. W miejscowości Gizałki przy WTZ postawili nową wiatę 

przystankową wraz z ciągami dla pieszych, ławeczkami i urządzeniami siłowni zewnętrznej. 

Na ten cel pozyskano dofinansowanie od Samorządu Województwa Wielkopolskiego w kwocie 

27 tys. zł. Pozostałe środki wydatkowano z Funduszu Sołeckiego sołectwa Gizałki. W 2020 

roku rozbudowali plac zabaw w miejscowości Dziewiń Duży. Obecnie to przedsięwzięcie jest 

kontynuowane, ponieważ pozyskali dofinansowanie. Wybudowana została wiata rekreacyjna, 

teren został utwardzony, w tym tygodniu planowane jest wykonanie ogrodzenia. Grunty pod 

teren pozyskano nieodpłatnie od skarbu państwa. W 2020 roku wybudowali również wiatę 

rekreacyjną w miejscowości Obory, koszt 14 tys. zł. W tym roku utwardzono teren w ramach 

środków Funduszu Sołeckiego. W 2020 roku wykonali ogrodzenia terenów rekreacyjnych w 

Czołnochowie (20 tys. zł) oraz przy sali wiejskiej w Wierzchach (około 13 tys. zł). Wykonali 

dokumentację projektową rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej w Wierzchach na 

przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych, koszt projektu 30 tys. zł. 

Inwestycja obecnie jest realizowana.  

Gmina wsparła Pleszewskie Centrum Medyczne kwotą 20 tys. zł z przeznaczeniem                                    

na zakup respiratora.  

Prawie cała gmina objęta jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. Na niektórych obszarach zaplanowali zmiany tego studium. Chodzi przede 

wszystkim o wygospodarowanie terenów mieszkaniowych i wprowadzenie regulacji, które 

uniemożliwią np. powstawanie dużych ferm hodowlanych. Również plan zagospodarowania 

przestrzennego w zasięgu oddziaływania farmy wiatrowej w tym roku będzie uchwalany.  

Program opieki nad zabytkami obejmuje: utrzymanie zieleni w parku podworskim w 

Szymanowicach, bieżące utrzymanie pomników ofiar II wojny światowej na cmentarzu oraz 

utrzymanie porządku na cmentarzu ewangelickim w Wierzchach. Ponadto w zeszłym roku 

udzielili pomocy w pozyskaniu dofinansowania dla parafii Szymanowice na wymianę dachu 

na prezbiterium kościoła parafialnego.  

Program ochrony środowiska obejmował: program usuwania azbestu realizowany razem                          

z powiatem pleszewskim. W 2020 roku zostało usunięte 71,7 ton azbestu z 28 nieruchomości. 

Udział finansowy gminy to ponad 27 tys. zł, pozostałe środki zostały pozyskane                                           

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W ramach programu usuwania folii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej, 

zebrano 40 ton folii z 72 gospodarstw. Koszt realizacji tego przedsięwzięcia, to ponad                              

19 tys. zł. Wydatek ten w 100 % został sfinansowany z dotacji z Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Gospodarka niskoemisyjna obejmuje budowę kotłowni na pelet przy Szkole Podstawowej                 

w Gizałkach. Kotłownia została oddana do użytku razem ze salą sportową.  

Ponadto w tym roku otrzymali  30 tys. zł, na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno 

-informacyjnego „Czyste Powietrze”  oraz działania promocyjne.  
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W ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w ub. roku przekazano dotację na 

Uczniowski Klub Sportowy „Chrobry” w kwocie 12 tys. zł - dla grupy seniorskiej. Kwotę                        

14 tys. zł dla dzieci, które trenują tenis stołowy.  

Politykę społeczną gmina realizuje głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Mieszkańcy mogą korzystać z różnych form wsparcia, które są proponowane przez 

ustawodawcę jak i z inicjatywy GOPS. Z każdym rokiem zmniejsza się liczba rodzin 

korzystających z pomocy.  

Przedstawił liczbę uczniów jaka była w poszczególnych placówkach oświatowych w roku 

2020. W Szkole Podstawowej w Białobłotach -102 uczniów, w Gizałkach -157 uczniów,                           

w Tomicach -152 uczniów. W oddziałach przedszkolnych łącznie z klasami „0” było - 130 

dzieci. 
Działalność kulturalną realizuje powołana jednostka - Gminne Centrum Kultury w Gizałkach. 

Z uwagi na obostrzenia sanitarne część zamierzeń kulturalnych nie mogła być zrealizowana.  

Gospodarka Komunalna – Spółka z o.o. w 100% właścicielem jest gmina. Zajmuje się głównie 

zarzadzaniem infrastrukturą wodociągową, sanitarną. Pozostała działalność Zakładu, jest 

często wykonywana na potrzeby gminy są to prace remontowe oraz odśnieżanie dróg, usługi 

budowlane, wykaszanie poboczy, terenów zielonych, obsługa punktu selektywnej zbiórki 

odpadów oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi.  

W ubiegłym roku było podjętych 68 uchwał Rady. Wszystkie działania, które były ujęte                            

w budżecie zostały zrealizowane. Jedyną rzeczą, której nie udało się wykonać to wypłata 

odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne. Opóźnienie nastąpiło z uwagi na procedury 

administracyjne, które prowadzi Powiat. Wypłata odszkodowań nastąpi w bieżącym roku. 

Podsumowując raport powiedział, że podejmowane działania były ograniczone przez 

obostrzenia sanitarne. Z tego względu dochód gminy z tzw. podatków PIT zmniejszył się                        

o prawie 15 000,00 zł. Jest to efekt pandemii i tego, że wprowadzono ulgi podatkowe dla 

najmłodszych pracowników do 26 roku życia. Ma to też odzwierciedlenie w dochodach, gminy. 
W roku 2020 wydano –5 407 000,00 zł na inwestycje, z tego największa część środków 

przeznaczona była na budowę sali sportowej w Gizałkach i infrastrukturę towarzyszącą                              

- 4 856,00 tys. zł 

Z każdym rokiem zmniejsza się liczba rodzin korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. Dla porównania w roku 2016 z pomocy społecznej skorzystało -188 

rodzin, natomiast w roku 2020 - 102 rodziny. W roku 2020 dzięki pozyskaniu różnych form 

dotacji i dofinansowań udało się znacznie zmniejszyć deficyt, który miał wynosić -3 612 770,00 

zł, zmniejszono go o kwotę -2 748 954,00 zł. Ostatecznie deficyt wyniósł – 863 816,00 zł.  

Realizacja inwestycji w ubiegłym roku spowodowała rekordowy wzrost majątku gminy, który 

wzrósł o kwotę 12 092,813,96 zł. Natomiast całkowite zadłużenie gminy, które powstawało w 

poprzednich latach, to kwota – 11 240,00 zł. Podkreślił, że są to dwa wskaźniki, które obrazują 

stan finansów i wartość mienia, którym dysponuje gmina.  
 

Raport stanowi załącznik nr 13 do protokołu.  
 

b) debata, 

 

Przewodniczący Rady otworzył debatę nad raportem. 
 

Radny Tadeusz Kostuj  powiedział, że należałoby wspomnieć, że stan majątku gminy opiera 

się na bazie materialnej jakimi są drogi i obiekty, które dotyczą też wcześniejszych osiągnięć 

samorządu. W ramach dyskusji, żeby była twórcza, żeby radni też partycypowali w tych 

działaniach. Odnośnie drogi Szymanowice – Tomice, tam była taka uwaga, że na pewnym 

odcinku nie było kamienia. Powiedział, że w tamtym okresie jeździł i prosił, żeby pogrubić tę 
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warstwę. Droga była pokryta kamieniem, nie tak grubo, ale kamień był. Dodał - dobrze, że 

droga jest teraz poszerzona. Na pewno będzie służyła jeszcze w lepszy sposób niż to było 

dotychczas. 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że prosił o debatę nad raportem. 
 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania, 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść tytułu projektu uchwały.   

 

Przy 13 głosach „za”, 2  głosach „przeciw” braku „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXVII/187/2021 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania, 

która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 
 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

  

Przewodniczący Rady złożył gratulacje Wójtowi. 
 

 

PUNKT – 7 – ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU 

GMINY GIZAŁKI ZA ROK 2020 

 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2020 r. oraz informacją o stanie mienia gminy, 

 

Wójt powiedział, że każdy z radnych otrzymał sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2020. 

Następnie przedstawił prezentację multimedialną odnoszącą się do realizacji budżetu. 

 

b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy, 

  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Janiszewski odczytał opinię komisji                                          

z wykonania budżetu gminy za 2020 r, opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Zenon Andrzejewski odczytał opinię 

komisji z wykonania budżetu gminy za 2020 r, opinia jest pozytywna.  

                                   

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Krzysztof Walendowski  

odczytał opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2020 r, opinia jest pozytywna.                                                                      

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Henryk Osman odczytał 

opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2020 r, opinia jest pozytywna.                                                                      

    

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym  

Kazimierz Woźniak odczytał opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2020 r, opinia jest 

pozytywna.      

 

Opinie komisji stanowią załączniki nr 16, 17, 18, 19, 20. 

  

c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za  2020 r. wraz 

z informacją o stanie mienia jednostki, 
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Skarbnik Gminy Donata Potocka odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-4/0954/105/21 z dnia 19 kwietnia 2021 r.  w sprawie 

wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gizałki  sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

d) dyskusja nad sprawozdaniami, 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. 

 

Radni nie zabrali głosu. 

 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2020 rok. 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

 

Przy 14 głosach „za” 1 głosie „przeciw” oraz braku „wstrzymujących się”  Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXVII/188/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2020 rok, która stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

PUNKT - 8 - Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 

 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Gizałki, 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Janiszewski odczytał Uchwałę nr 1/2021 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie wniosku                               

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki za 2020 rok. 

 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Wójtowi Gminy Gizałki absolutorium                               

za 2020 rok. 

 

Uchwała komisji stanowi załącznik  nr 24 do protokołu. 

  

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

absolutorium, 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Janiszewski odczytał Uchwałę Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-/0955/137/2021                            
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z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki 

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki  za 2020 r  

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, iż wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki 

za 2020 rok opracowany został zgodnie z wymogami prawa i jest uzasadniony. 

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 25 do protokołu 

 

c) dyskusja, 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radni nie zabrali głosu. 

 

d) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium    

Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

 

Przy 14 głosach „za” 1 głosie „przeciw” oraz braku „wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXVII/189/2021 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, która stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady w imieniu Rady złożył Wójtowi gratulacje oraz podziękowanie za 

zaangażowanie i pracę na rzecz społeczeństwa. Dodał, że największą wypowiedzią jest objazd 

po terenie gminy, przez poszczególne miejscowości. W każdym sołectwie są wykonane lub 

rozpoczęte prace inwestycje.  
 

Wójt podziękował za udzielone absolutorium. Powiedział, że wykonanie budżetu, to praca 

zespołu ludzi, który pracuje na to, żeby budżet został zrealizowany najlepiej, jak tylko to jest 

możliwe. A realizuje się dobrze, jeżeli pozyskuje się środki zewnętrzne. Nie jest sztuką 

wykonać zadanie mając w portfelu określone środki. Sztuką jest wykonać znacznie więcej                        

i pozyskać dodatkowe środki. Złożył podziękowania pani Skarbnik i pracownikom referatu 

finansowego. Dodał, że to dzięki nim otrzymali tak dobrą opinię Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o wykonaniu budżetu, nie było żadnych uwag. Serdeczne podziękowania 

złożył wszystkim kierownikom referatów, szczególnie referatu inwestycji, który odpowiada za 

pozyskiwanie środków zewnętrznych i wykonywanie zadań inwestycyjnych. Dodał, że nie jest 

to rzeczą łatwą, szczególnie, że w roku 2020 mieli tak ogromne przedsięwzięcie inwestycyjne 

jak budowa sali sportowej. Zadanie to zostało zrealizowane idealnie, środki rozliczone. 

Kontrole służb nie stwierdziły nieprawidłowości. To że pozyskali tak dużą ilość środków 

finansowych obniżyło poziom zadłużenia, które mogłoby być i nie byłoby takich możliwości 

finansowych w kolejnych latach. Serdecznie podziękowania złożył wszystkim jednostkom 

gminy, począwszy od Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który gospodaruje bardzo 

dużymi środkami finansowymi. W ubiegłym roku była to kwota ponad 10 mln zł. Gminnemu 

Centrum Kultury, które realizuje politykę kulturalną i społeczną. Pani Prezes i pracownikom 

Zakładu Komunalnego, którzy na bieżąco wspierają urząd gminy w działalności. Zarządzają 

infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną, która w ubiegłym roku funkcjonowała bardzo 
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dobrze. Wyłączeń wody nie było, jedynie chwilowe obniżenie ciśnienia. Gmina zainwestowała 

duże środki w system wodociągowy, po to żeby wody nie zabrakło. Równie serdeczne 

podziękowania złożył Dyrektorom szkół i przedszkola, nauczycielom. Podkreślił, że to oni 

powodują, że efekty nauczania są coraz lepsze. Zeszłoroczne wyniki egzaminów 

ośmioklasistów były bardzo dobre.  
Serdeczne podziękowania złożył Radnym za bieżącą współpracę, za doping do podejmowania 

wielu przedsięwzięć. Powiedział, że zdaje sobie sprawę, że pomysłów i potrzeb mają jeszcze 

bardzo dużo. W ramach środków, które posiadają starają się wykonywać najważniejsze zadania, 

które są potrzebne społeczeństwu. Podziękował Sołtysom, szczególnie za pomoc przy realizacji 

wydatków ze środków Funduszu Sołeckiego. Dodał, że to Sołtysi namawiają często 

mieszkańców, żeby coś wykonać, wyznaczają kierunki wydatkowania określonych środków. 

Podziękował za współpracę Strażakom. Paniom z Kół Gospodyń Wiejskich. Klubowi 

sportowemu. Na zakończenie złożył serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom Gminy 

Gizałki za wsparcie, wyrozumiałość, za dobre słowo.  

 

PUNKT – 9 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

 

PUNKT – 10 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

 

Radni nie zabrali głosu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść pisma, które wpłynęło od Zarządu OSP Wierzchy-

Leszczyca. Pismo zawierało podziękowanie za otrzymaną pomoc i wsparcie w dążeniu do 

realizacji celu jakim był zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego. Podziękowanie to zostało 

skierowane w szczególności do Radnych za jednogłośne przyjęcie zmian do budżetu na korzyść 

przyznania dotacji dla jednostki. Równie serdeczne podziękowania zostały skierowane do pana 

Wójta i pani Skarbnik, którzy w ich ocenie „stanęli na głowie”, żeby wygospodarować 

potrzebne środki. Wyrazili również rozczarowanie brakiem pozytywnej decyzji, która zapadła 

w Warszawie i przekreśliła ich marzenia o zakupie pojazdu. Zaznaczyli, że dołożą wszelkich 

starań, żeby w przyszłości to zamierzenie pomyślnie zrealizować. 

 

PUNKT  –  11  –  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady XXVII Sesji Rady 

Gminy Gizałki o godz. 15:40  

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak           Roman Rojewski 


