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Protokół nr XXVIII/2021 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

5 sierpnia 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: 

 

Monika Błaszczyk- Sekretarz 

Donata Potocka- Skarbnik 

Marcin Rajman- Radca prawny 

Przewodniczący Rady Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 9:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XXVIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXVII Sesji Rady Gminy Gizałki. 

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 zmiany uchwały nr XXVII/188/2021 Rady Gminy Gizałki z dnia 25 

czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2020 rok; 

 

4) w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania 

wody  i odprowadzania ścieków; 

 

5) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki w roku 

szkolnym 2021/2022; 

 

6) w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym 

dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza obwodem publicznych 

szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gizałki;  

 

7) w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów obowiązujących na drugim 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
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przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gizałki;  

 

8) w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki; 

 

9) w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki; 

 

10) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                               

w Rodzinie na lata 2021-2025; 

 

11) w sprawie rozpatrzenia petycji; 

 

12) w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną  do Wojewódzkiego Sądu  

Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XXVI/182/2021 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady 

Gminy Gizałki z dnia 4.12.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetu, 

Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki. 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacje i wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad. 

 

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

 

Radny Zbigniew Bachorski zgłosił wniosek formalny w sprawie wycofania z porządku obrad 

projektu uchwały nr XXVIII/197/2021 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki. Powiedział, że nie 

odbyła się Komisja Oświaty, na której by można ten temat szerzej przedyskutować. Ponadto 

nie było przeprowadzonych konsultacji społecznych w tej sprawie. Dodał – nie wie, dlaczego 

taki pośpiech. 

Przy 2 głosach „za”, 11 głosach „przeciw”, 2 „wstrzymujących się”  Rada Gminy odrzuciła 

wniosek formalny w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały                                                   

nr XXVIII/197/2021 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze pytania odnośnie porządku obrad. 

Radny Krzysztof Walendowski powiedział, że radny Bachorski wprowadza w błąd mówiąc, 

że Komisja Oświaty się nie odbyła, ponieważ Komisja się odbyła i wydała pozytywną opinię                        

w tej sprawie.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, jeśli ktoś jest przekonany, to trudno z nim polemizować. 

Jemu zależy tylko na sprawnym przeprowadzeniu sesji. Dodał - co on może, że jest 

człowiekiem a  nie wielbłądem, a ktoś jemu mówi, że jest inaczej.   
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Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”  Rada Gminy 

przyjęła porządek obrad. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

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

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania dotyczące protokołu? 

 

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz 1 „wstrzymującym się”  Rada Gminy 

przyjęła protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Gizałki. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady  przypomniał, że na Komisjach łączonych zostało ustalone, że ten punkt 

na tej sesji będzie pozostawiony.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu 

 

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 
 

Uchwała nr XXVIII/190/2021 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

 

Radny Tadeusz Kostuj  powiedział, że  jak zawsze wspiera wszelkie inwestycje, działania na 

rzecz społeczeństwa. Pozycje, które są podane w projekcie uchwały są zasadne i w pewnym 

sensie konieczne, bądź celowe. Poprosił o zachowanie zasady, o którą wcześniej prosił. Jeżeli 

radny występuje o naprawę, budowę chodnika – występuje z petycją. To żeby wykonywać 

najpierw te zadania, przed przeznaczaniem wszelkich środków na zewnątrz gminy. Żeby nie 

było tak, że mieszkaniec chodzi w dziurawej koszuli, w podartych spodniach, a my mamy jakby 

nadmiar środków na wspieranie zadań, które powinny być zadaniami państwa. Ta zasada nie 

jest do końca respektowana. Jest to pewna forma nieprawidłowości - nazywając to delikatnie. 

Podkreślił, że nadal będzie o tym przypominał. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że wypowiedź radnego zabrzmiała, jakby te pieniądze 

wydali jakiemuś podmiotowi. Pieniądze przekazują do Komendy Powiatowej, która czuwa nad 

bezpieczeństwem  mieszkańców również naszej gminy.  

Pani Sekretarz zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały nr XXVIII/190/2021 w sprawie 

zmiany planu budżetu na rok 2021. 

Powiedziała, że zmiana dotyczy załącznika nr 2 i 3 poprzez wprowadzenie rozdziału 754.10 

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, gdzie planuje się środki na pokrycie 

części kosztów zakupu samochodu pożarniczego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Pleszewie 



4 
 

w kwocie - 30 tys. zł. Tym samym zmniejsza się plan wydatków dotyczących zadania                               

pn: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyżówka” o kwotę - 30 tys. zł. W związku 

z tym wprowadza się odpowiednie zapisy w uzasadnieniu do uchwały. Treść uchwały oraz 

pozostałe załączniki pozostają bez zmian.  Poinformowała, że z uwagi na to, iż pismo w tej 

sprawie wpłynęło po przygotowaniu materiałów seryjnych, zmiany wprowadza się 

autopoprawką.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że zaproponowane zmiany szeroko omawiali na 

komisjach.  

 

Głosowanie autopoprawki: przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz braku 

„wstrzymujących się”  Rada Gminy przyjęła autopoprawkę.  

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania odnośnie projektu uchwały i zgłoszonej 

autopoprawki? 

Radny Tadeusz Kostuj  powiedział, że Przewodniczący Rady robi nadinterpretację, która ma 

służyć niepotrzebnej sprawie. 

Przewodniczący Rady powiedział, że prosił o pytania dotyczące przedstawionego projektu 

uchwały z autopoprawką. 

Radny Tadeusz Kostuj dodał, że przewodniczący wstawia bezsensowne komentarze. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że to jest radnego zdanie. 

Radny Tadeusz Kostuj  powiedział, w punkcie 80195 - rozbudowa z przebudową budynku na 

Wierzchach - dobrze, sam występował o różnego rodzaju wsparcie. Natomiast jest taka pozycja 

np. monitoring. Przewodniczący obiecał w październiku ubiegłego roku że dopilnuje, że będzie 

założony monitoring w Tomicach. Była w tej sprawie prośba mieszkańców. Nie może być tak, 

że na takich obiektach jak siłownia, plac zabaw nie ma monitoringu. Powiedział, albo mamy 

równe traktowanie wszystkiego i równo wygląda bezpieczeństwo i zabezpieczenie obiektów 

publicznych, albo wybiórczo.  

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

podjęła uchwałę nr XXVIII/190/2021 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021, która 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXVIII/191/2021 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2021-2031 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

 

Radni nie mieli pytań. 
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Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXVIII/191/2021 zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2021-2031, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu 

 

Uchwała nr XXVIII/192/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/188/2021 Rady 

Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2020 rok 
 
Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   
 
Radni nie mieli pytań. 
 
Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymujących się” Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XXVIII/192/2021 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/188/2021 

Rady Gminy Gizałki z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

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

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXVIII/193/2021 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
 

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 XXVIII/193/2021 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu 

regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, która stanowi załącznik nr 13 do 

protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXVIII/194/2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

gminie Gizałki w roku szkolnym 2021/2022 

 

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 XXVIII/194/2021 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w 

gminie Gizałki w roku szkolnym 2021/2022, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 
 
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Uchwała nr XXVIII/195/2021 w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza 

obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest 

Gmina Gizałki 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   
 
Radni nie mieli pytań. 
 
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę XXVIII/195/2021 w sprawie określenia kryteriów i liczby punktów w 

postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych zamieszkałych poza 

obwodem publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Gizałki, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXVIII/196/2021 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Gizałki.  

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   
 
Radni nie mieli pytań. 
 
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę XXVIII/196/2021 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gizałki, która stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXVIII/197/2021 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki. 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   
 
Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że Komisja Oświaty odbyła się 23 marca, to się 

zgadza. Ale jak wysłano pismo do Kuratorium, to w tym momencie nie odbyła się komisja, 

żeby to wszystko można było jeszcze raz omówić.  Na komisji była głównie mowa, że chodzi 

o oszczędności i ekonomię. A w wysłanym piśmie do kuratora nie było to wyszczególnione, bo 

to oczywiście by nie przeszło. Prosił o dyskusję, co oznacza w wysłanym piśmie zapis, że 

chodzi o zapewnienie  bezpiecznych i higienicznych warunków nauki dla uczniów. Zapytał, 

czy w Szkole Podstawowej w Tomicach nie ma bezpieczeństwa i higieny. Podkreślił, że to jest 

bardzo ważna dyskusja. Jest to jedna z ważniejszych uchwał w tej kadencji. Dodał, że decydują 

za rodziców, których dzieci osiem lat będą chodziły do innej szkoły. Zapytał, jeżeli przegłosują 

podjęcie uchwały, to będą inwestowali w Szkołę w Tomicach, czy nie. Będą budowali salę, 
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kuchnię? Przypomniał, że w poprzedniej kadencji było obiecane, że najpierw wybudują salę w 

Gizałkach, potem będą budowali mniejszą salę w Tomicach. Dzisiaj mówi się, że nie ma tam 

bezpieczeństwa i higieny. To jest coś strasznego. W szkole w Tomicach pozostaną tylko dzieci 

z miejscowości: Szymanowice, Czołnochów i Tomice. Czy ta placówka nie będzie zasługiwała 

na lepsze warunki? Dodał, że nie dziwi się kuratorowi, że wydał pozytywną opinię. Jak by on 

to pismo przeczytał, też by taką opinię wydał. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie widzi różnicy w inwestowaniu w poszczególne 

szkoły na terenie gminy. Radny doskonale wie, że nigdy nie było mowy, że szkoła w Tomicach 

będzie zamknięta, co poszło w teren. I wie też, że jak tylko pozwolą finanse gminy i uporają 

się z kredytem, to w późniejszym okresie czasu są plany.      

Radny Zbigniew Bachorski zapytał - to znaczy w jakim? Słyszy to od paru lat.  

Przewodniczący Rady powiedział - panowie bądźcie kulturalni. Uważacie, że wy tylko macie 

panaceum na rozum, wy tylko mówicie, prawidłowych słów używacie. Działacie zgodnie ze 

społeczeństwem. A reszta radnych, poza wami dwoma, włączając w to radnego Kostują - są 

„be”, nikt z pozostałych radnych nie dba o swoich wyborców, o swoje okręgi. Wy tylko macie 

patent na zgodne postępowanie, a reszta rady nie dba o społeczeństwo, nie dba o inwestycje.    

W ten sposób nie należy mówić. Nie widzi dzisiaj ich ręki, którą wczoraj wyciągali do zgody. 

Dodał, że nieprawdą jest, że w Szkole Podstawowej w Tomicach będzie mniej dzieci, będzie 

jeszcze więcej niż w Szkole w Gizałkach. 

 

Radny Tadeusz Kostuj  powiedział, że przewodniczący wywołał go do odpowiedzi. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, radnego Kostuja, że w wolnych głosach i wnioskach 

może to przedstawić. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu panią Sekretarz.  

Pani Sekretarz powiedziała, że Komisja Oświaty się odbyła. Ten temat był omawiany 

wielokrotnie. W kwietniu wystąpili z wnioskiem do Kuratorium Oświaty o wydanie opinii.                  

W maju otrzymali w tej sprawie pozytywną opinię. Pan radny Bachorski kwestionuje 

przedstawione dane w opinii. Wszystkie dane są rzetelnie przedstawione, są wielokrotnie 

sprawdzane i analizowane. Pozostawienie obecnego kształtu granic i obwodów sieci szkół 

spowoduje, że analizy demograficzne, które dobrze pan radny zna nie będą przedstawiały się  

korzystnie. Wracając do zarzutu, że szkoła w Tomicach jest niebezpieczna. Wprowadzenie tej 

zmiany spowoduje, że będzie bezpiecznie w obydwóch placówkach. Natomiast nie reagowanie 

na obecne analizy demograficzne spowoduje, że szkoła będzie przepełniona. Celem zmiany jest 

zapewnienie bezpieczeństwa w obydwu placówkach. Taki jest między innymi cel 

wprowadzenia tych zmian do planów  i obwodach sieci szkół.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają jeszcze pytania. 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że jest jakaś propozycja. Ale niech pan przewodniczący 

nie gada takich bzdur.     

Przewodniczący Rady powiedział, że odbiera radnemu Kostujowi głos. Dodał, że pytania 

miały dotyczyć projektu uchwały.  
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Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że pani Sekretarz użyła słów „wielokrotnie 

dyskutowaliśmy” - może z panem wójtem i z niektórymi radnymi. Na Komisji Oświaty - 23 

marca był przedstawiony dokument i była dyskusja 5-10 minut. Później było wysłane pismo do 

kuratorium. Złożył wniosek i dopiero wówczas otrzymał informację, co zostało wysłane.  

Poprosił, żeby w tym przypadku nie używać słowa wielokrotnie.  

Pani Sekretarz powiedziała, że było to podejmowane wielokrotnie. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał kiedy? Powtórzył, że na komisji oświaty było 5-10 minut 

dyskusji, że zmieniamy obwody, że oszczędzamy. To pisze w protokole. 

Pani Sekretarz powiedziała, że Radny uczestniczył również w spotkaniu zorganizowanym 

przez Szkołę w Tomicach.   

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział, że uczestniczył.  

Pani Sekretarz powiedziała, że te dyskusje również miały tam miejsce. Także, to nie jest tak, 

że tę uchwałą chcą podjąć szybko.  

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział, że bardzo szybko, ponieważ w ciągu pół roku. 

Zapytał, czy ta uchwała mogłaby być podjęta w październiku? Więcej dyskusji by było.                          

Z dyrektorami szkół nikt nie rozmawiał, wpłynął wniosek od rodzin. 

Przewodniczący Rady powiedział, że argumenty tutaj nie docierają. Każdy ma swoją 

wypracowaną wizję, którą przestawia.    

Radny Tadeusz Kostuj  powiedział, że sprawa była poruszona na komisji. Była też wcześniej 

przedstawiona przez pana wójta, radny Bachorski się wówczas zapytał, kogo to jest pomysł? 

Wójt odpowiedział, że jego.      

Przewodniczący Rady powiedział, że poprosił o pytania tylko na temat uchwały. Każdy 

wygłasza swój punkt widzenia - to niczego nie zmienia. Dodał, że Kuratorium Oświaty zajęło 

takie stanowisko dzięki wizycie w Kuratorium radnego Bachorskiego - pan się do tego 

przyczyniłeś.  

Przy 13 głosach „za” 1 głos „przeciw” oraz 1 „wstrzymujący się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę XXVIII/197/2021 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów 

obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Gizałki, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXVIII/198/2021 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej                               

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki 

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 XXVIII/198/2021 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej 
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o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki, która stanowi 

załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXVIII/199/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 

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 XXVIII/199/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025, która stanowi załącznik nr 25 do 

protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXVIII/200/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

 

Radni nie mieli pytań. 
 
Przy 13 głosach „za” 1 głos „przeciw”, 1„wstrzymujący się” Rada Gminy podjęła nr 

XXVIII/200/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji, która stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXVIII/201/2021 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną  do 

Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XXVI/182/2021 

Rady Gminy Gizałki  z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady 

Gminy Gizałki z dnia 4.12.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i 

Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki. 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

 

Przypomniał, że projekt uchwały szeroko omawiali na komisjach łączonych.  

Powiedział, że z  uwagi na zgłoszone wątpliwości niektórych radnych radca prawny wyjaśni 

sens podjęcia tej uchwały. 

 

Radca Prawny powiedział, że Wojewódzki Sąd Administracyjny  przysłał do Urzędu Gminy 

skargę na uchwałę Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gizałki 

z dnia 4.12.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym Rady Gminy Gizałki. 
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Sąd stanął na stanowisku, że tryb wniesienia skargi był nieprawidłowy, ponieważ została ona 

złożona przez skarżącego bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Natomiast prawidłowy tryb wniesienia powinien być dokonany za pośrednictwem Rady 

Gminy, która podjęła uchwałę będącą przedmiotem skargi. W związku z powyższym, żeby 

zachować prawidłową procedurę ta skarga została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i 

Petycji, która powinna wyrazić swoją opinię co do treści skargi. Rada Gminy powinna podjąć 

uchwałę w przedmiocie przekazania tej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. 

Rada Gminy Gizałki nie jest władna do rozpoznania merytorycznie tej skargi, ponieważ 

przedmiotem skargi jest sama uchwała. Nie można dopuścić do sytuacji, w której organ będzie 

procedował nad własną uchwałą. Dlatego też, ta uchwała powinna być przekazana do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z odpowiedzią na skargę. Merytorycznego 

rozpoznania skargi powinien dokonać Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, jako 

właściwy do jej rozpatrzenia. 

Radni nie mieli pytań. 

 

Przy 12 głosach „za” braku głosów „przeciw”, 3 „wstrzymujących się”  Rada Gminy 

podjęła Uchwałę nr XXVIII/201/2021 w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną 

do Wojewódzkiego Sądu  Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę nr XXVI/182/2021 Rady 

Gminy Gizałki  z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 4.12.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania 

Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki, która stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

PUNKT – 6 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

PUNKT – 7 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

Radny Zbigniew Bachorski zgłosił interpelacje w sprawie: budowy sali gimnastycznej                           

z zapleczem, stołówki i kuchni oraz modernizacji kotłowni przy Szkole Podstawowej                              

w Tomicach. 

Budowę ciągu pieszo-rowerowego na odcinku drogi nr 442 Września - Kalisz w miejscowości 

Tomice, od szkoły do końca wsi, to jest -1,1 km.  

Radny Tadeusz Kostuj  zgłosił interpelacje (dodał, że były wcześniej zgłoszone na komisji) 

w sprawach: naprawy nawierzchni na drodze wojewódzkiej nr 442, skrzyżowanie z drogą 

powiatową (Szymanowice- Leszczyca), wykonania przepustu, (który został zasypany)                            

w kierunku do szkoły Podstawowej w Tomicach, kontynuacji chodnika przy drodze 

powiatowej (Gizałki-Szymanowice). Dodał, że nie otrzymał odpowiedzi na złożone w tej 

sprawie pisma do powiatu. Chodnik przy drodze wojewódzkiej, został dokończony po jego 

staraniach. Zgłosił o dokończenie naprawy w zakresie osuwającego się pobocza, przy drodze 

powiatowej oraz postawienie znaku drogowego, uwaga piesi, na ul. Aleja Niepodległości, 

droga Czołnochów- Szymanowice. 

 

Przewodniczący Rady zapytał radnego Tadeusza Kostuja, który odcinek chodnika przy drodze 

wojewódzkiej powstał dzięki złożonej przez radnego interpelacji,  
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Radny Tadeusz Kostuj  odpowiedział, że chodnik od Szkoły Podstawowej w Tomicach                            

w kierunku do drogi powiatowej ul. Długa. Występował do Zarządu Dróg Wojewódzkich                         

i Starostwa w tej sprawie i Zarząd Dróg uznał, że jest to ważna sprawa służąca zapewnieniu 

bezpieczeństwa. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, co przewodniczący miał na myśli mówiąc, że jego 

obecność w kuratorium przyczyniła się do zmiany obwodów szkolnych. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że radny niedokładnie odczytał jego myśli. Ale myśli, 

że obecność radnego przyczyniła się do tego, że kuratorium podjęło taką decyzję, a nie inną.  

Radny Zbigniew Bachorski powiedział,  że przewodniczący coś sugeruje, a nie powinno tak 

być.  

Radny Tadeusz Kostuj poparł wypowiedź radnego Bachorskiego, mówiąc że pan 

przewodniczący nie powinien niczego sugerować.  

 

PUNKT – 8 –  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

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

Gminy Gizałki o godz. 9:55  

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak           Roman Rojewski 

 


