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Protokół nr XXXV/2022 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

24 maja 2022 roku 

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 zaproszeni goście: 

 

Pan Robert Łoza – Wójt Gminy Gizałki 

Pani Monika Błaszczyk – Sekretarz Gminy Gizałki 

Pani Donata Potocka – Skarbnik Gminy Gizałki 

Pani Anetta Włodarczyk –  Kierownik GOPS 

Pan Marcin Rajman – Radca prawny 

 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2  

Przewodniczący Rady Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.   

Następnie stwierdził kworum Sesji (15 radnych).  

 

PORZĄDEK OBRAD XXXV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII i XXXIV Sesji Rady Gminy Gizałki. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022; 

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

lata 2022-2031; 

3) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gizałki; 

4) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

Gizałki. 

 

6. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.  

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach  

    za 2021 rok oraz wykaz potrzeb na  rok 2022. 

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? 
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Radni nie wnieśli uwag. 

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 XXXIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania dotyczące protokołu? 

Radni nie mieli pytań. 

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

przyjęła protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Gizałki. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania dotyczące protokołu? 

Radni nie mieli pytań. 

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

Rada Gminy przyjęła protokół z XXXIV Sesji Rady Gminy Gizałki. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania. 

 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał, jak wygląda dostosowanie świetlicy i sali sportowej przy 

WTZ w Gizałkach do użytku klubu seniora.     

Wójt odpowiedział, że podjęli działania w celu dostosowania tego obiektu do potrzeb 

zorganizowania klubu seniora. W ramach tego przedsięwzięcia należy wykonać modernizację 

sali gimnastycznej, która będzie polegała na remoncie dachu, obniżeniu sufitu, wymianie 

podłogi i ewentualnie montażu niezbędnych mebli, żeby taki obiekt mógł funkcjonować. Na 

pierwszej kondygnacji w części gdzie znajduje się świetlica planują przebudować łazienki                         

i szatnie. Ponadto chcieliby urządzić tam większą kuchnię (niż jest obecnie), która będzie 

spełniała wszystkie wymogi i potrzeby domu seniora. Do tego planują zorganizować szatnie, 

odpowiednią ilość toalet oraz zaplecze kuchenne. Natomiast z kuchni, która znajduje się na 

piętrze zamierzają wygospodarować pomieszczenie biurowo-świetlicowe dla strażaków z OSP 

Gizałki. Pomieszczenie instruktorów mieszczące się na parterze pozostanie niezmienione. 

Obecnie strażacy przechowują tam swoją dokumentację. Jest to pomieszczenie biurowo-

socjalne. Rozważają konieczność wymiany okien w sali gimnastycznej, ponieważ nie spełniają 

wymogów w zakresie izolacji termicznej i akustycznej. Została przygotowana wstępna 
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koncepcja projektu, który w okresie 2-3 miesięcy zostanie wykonany. Do końca roku planują 

przygotowanie kompletnej dokumentacji i złożenie wniosku w celu pozyskania dofinansowania 

na zorganizowanie klubu bądź domu seniora w zależności od tego, jakie będzie 

zapotrzebowanie i jakie będą możliwości finansowe gminy.  

Radny Tadeusz Kostuj zapytał, jaka przedstawia się sprawa organizacji transportu 

publicznego oraz organizacja nauki dzieci z Ukrainy. Czy są w klasach zintegrowanych, czy 

też, jak minister zalecał, utworzono dla nich osobne klasy. Ewentualnie, jak dyrektorzy to 

widzą? 

Wójt odpowiedział, że nauka dzieci z Ukrainy odbywa się w klasach, które dotychczas 

funkcjonowały w poszczególnych szkołach na terenie gminy. Nie tworzyli specjalnych 

oddziałów dla dzieci ukraińskich dlatego, że jest ich niewiele. Trudno byłoby taki oddział 

skompletować przy liczbie 5-6 dzieci z terenu całej gminy. Trzeba by je dowozić do określonej 

szkoły. Inaczej sytuacja wygląda w dużych ośrodkach miejskich, gdzie tych dzieci jest znacznie 

więcej. Tam tworzenie takich oddziałów miałoby sens.  

Organizacją transportu zbiorowego zajmują się od kilku lat. Próbują zorganizować system, 

który by dawał gwarancję, że będzie funkcjonował nie gorzej jak w tej chwili i spełniał 

oczekiwania mieszkańców. Odbywają się kolejne spotkania w Starostwie Powiatowym                           

w Pleszewie, w którym uczestniczą wójtowie, burmistrzowie i pan starosta. Próbują 

zorganizować komórkę organizacyjną w starostwie, która by ten transport organizowała, 

przygotowywała przetarg dla podmiotu, który wystartuje w tym przetargu i będzie zabezpieczał 

transport na terenie powiatu. Jest to dość skomplikowany proces. Największym problemem jest 

niestabilność przepisów prawa w tym zakresie. Projekt ustawy o transporcie zbiorowym jest  

cały czas zmieniany. Na bazie aktualnych przepisów próbują w najbliższym roku taki system 

zorganizować. Gmina będzie dopłacała do systemu, który będzie funkcjonował w obrębie 

powiatu. Będzie to bardziej przejrzyste, transparentne i będą mieli większy wpływ na to, co się 

dzieje. Obecnie przewoźnik proponuje określone linie autobusowe, a gmina do tego dopłaca 

dość duże pieniądze. Natomiast, gdy powiat będzie głównym organizatorem transportu 

zbiorowego, wówczas wspólnie z gminami będzie decydował, jak ten transport ma 

funkcjonować, a przewoźnik będzie świadczył usługi. Czyli odwrotnie jak sytuacja ma się 

obecnie. Gmina będzie dopłacała do systemu, który będzie funkcjonował na terenie powiatu. 

Mało jest gmin wiejskich na terenie Polski, które są organizatorami transportu. Natomiast                      

w miastach tak to się właśnie odbywa. 

 

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ  
 

Uchwała nr XXXV/255/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Powiedział, że na posiedzeniu komisji łączonych pan Wójt i pani Skarbnik szeroko omawiali 

projekt tej uchwały.  

Po czym Przewodniczący Rady poinformował, że na jego ręce wpłynęło pismo od księdza 

proboszcza Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Jana Chrzciciela w Szymanowicach.  

Następnie odczytał treść pisma skierowanego do Rady Gminy Gizałki w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej w kwocie 50 tys. zł na remont dachu kościoła w Szymanowicach. Dodał, 

że kwota ta została uwzględniona w projekcie uchwały w paragrafie 92120. Poprosił, żeby 

Radni poparli tę prośbę z uwagi na jej zasadność.  
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Przy 15 głosach „za”, braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXV/255/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022, która stanowi 

załącznik nr 6 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Przewodniczący Rady podziękował Radnym za zrozumienie i poparcie prośby.  

 

Uchwała nr XXXV/256/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2022-2031 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu 

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

uchwałę nr XXXV/256/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2022 – 2031, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXV/257/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gizałki 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

Poinformował, że Radni, którzy są czynnymi strażakami biorącymi udział w akcjach 

ratowniczo-gaśniczych nie biorą udziału w głosowaniu.  

Radni nie zabrali głosu. 

 

Przy 12 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz braku głosów „wstrzymujących się”                         

(3 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu) Rada Gminy podjęła uchwałę                                                   

nr XXXV/257/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 

ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gizałki, która stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu 

 

Uchwała nr XXXV/258/2022 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli                       

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

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 XXXV/258/2022 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i 

oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki, 

która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 
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PUNKT – 6 – OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOLECZNEJ ZA 2021 ROK 

 

Radni nie mieli pytań.  

Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 rok stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

PUNKT   –  7   –   SPRAWOZDANIE   Z   DZIAŁALNOŚCI  GMINNEGO  OŚRODKA  

POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZALKACH ZA 2021 ROK ORAZ WYKAZ POTRZEB  

NA 2022 ROK 

 

Radni nie mieli pytań.  

 

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach  za 2021 rok 

oraz wykaz potrzeb na  rok 2022 stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH  

Wójt powiedział, że wpłynęły wnioski Radnego, pierwszy dotyczył przekazania kopii 

protokołu z zebrania sołeckiego, które odbyło się w Tomicach w dniach 16 czerwca i 25 

października. Radny protokół otrzymał z tym, że nieco później, ponieważ musiał być 

uzupełniony i przeredagowany.  

Kolejny wniosek o podanie podstawy prawnej, dlaczego radny gminy ma składać pisemny 

wniosek o wydanie wypisu bądź wglądu do dokumentacji stanowiącej informację publiczną?  

Wyjaśnili Radnemu, że odbywa się to na takich samych zasadach jak w przypadku każdego 

innego mieszkańca gminy lub obywatela Polski. 

Kolejne pismo, które zawiera cztery pytania.  

Pierwsze pytanie dotyczyło negatywnego rozpatrzenia wniosku co do 5 działek w miejscowości 

Tomice, jeśli chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego, żeby ten teren był wskazany, 

zapisany jako teren zabudowy handlowej. 

Kolejne pytanie dotyczyło podania konkretnych wskaźników wykluczających ten teren                              

z obszaru usług i handlu. Następne pytanie dotyczyło też negatywnego rozpatrzenia wniosku, 

który dotyczył miejscowości Tomice i ujęcia pewnych obszarów pod handel. I wyjaśnienie, czy 

w odniesieniu do działek, o które tutaj chodzi Radnemu wpłynęły jakieś wnioski dotyczące 

budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, budynków mieszkalno-usługowych, 

budynków usługowych, budynków garażowych, budynków gospodarczych, wiat, sieci 

infrastruktury technicznej, dojść, dojazdów, miejsc postojowych.  

Radny otrzymał odpowiedź, że ostateczne rozpatrzenie wniosku odbędzie się na mocy uchwały 

rady gminy, która przyjmie, bądź nie plan zagospodarowania przestrzennego i studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i do tej pory odbywają się 

procedury planistyczne. Obecnie wyłożono do publicznego wglądu projekt planu 

zagospodarowania przestrzennego i studium kierunków zagospodarowania przestrzennego.                 

W przypadku planu dotyczącego miejscowości Czołnochów, Szymanowice, Tomice, Ruda 

Wieczyńska i Gizałki, można zapoznać się z nim do 25 maja. Natomiast do planu, który był 

ujęty pierwotnie w planie obejmującym teren, na którym znajdowały się wiatraki czyli 
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miejscowości Czołnochów, Szymanowice i Tomice, ten plan jest wyłożony do 8 czerwca. 

Uwagi i wnioski  do tego planu można składać do 23 czerwca. Natomiast do pierwszego planu, 

o którym mówił wcześniej do 15 czerwca. Dopiero po tym okresie można mówić, czy coś było 

uwzględnione lub nie i będzie to procedowane przez Radę Gminy Gizałki. Jeżeli chodzi                         

o budowę tego typu obiektów handlowych zgodnie z projektem planu, mogą być realizowane 

tylko muszą być zachowane określone parametry. Głównie chodzi o powierzchnię gruntów, na 

których mają być lokalizowane tak, żeby można było urządzić tam miejsca parkingowe, 

odprowadzić wody powierzchniowe i zachować odpowiednie odległości od budynków, od 

granic, żeby ten obiekt był jak najmniej uciążliwy. 

 

PUNKT – 9 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

Radny Tadeusz Kostuj zgłosił wniosek o wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej     

w zakresie potrzeb, między innymi poprzez zabezpieczenie pomieszczenia dla osób, które                    

w wyniku zdarzenia losowego, pożaru czy innego znalazły się bez dachu nad głową. Dodał, że 

wniosek ten zaznaczył już na komisji. Radny powiedział, że generalnie chodzi o zabezpieczenie 

dodatkowych funduszy dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który w jego ocenie nie 

jest dofinansowany i  podobnie Gminne Centrum Kultury. Środki byłyby z obniżenia diet 

między innymi radnym i pozostałym  funkcjonariuszom, przykładowo do kwoty 350,00 zł. 

Dodatkowo można by dołożyć za dodatki funkcyjne.  Gdyby zrobili kalkulację, to znalazłyby 

się środki na zabezpieczenie potrzeb GCK i GOPS-u. Radny podał przykładowe propozycje              

np. kwota – 350,00 zł, za udział w sesji dodatkowo 130,00 zł. Przewodniczącemu za prace 

dodatkowo. Rada raz czy dwa mogłaby w ciągu roku otrzymać 300,00 zł czy 200,00 zł w 

zależności od zaangażowania, pracy. Uważa, że to byłoby sprawiedliwe i równe. Nie byłoby 

tak, że ktoś tam ma 2.000,00 zł, ktoś tam bierze 300,00 zł. Najważniejsze jest to, żeby po 

zmniejszeniu tych kwot przesunąć środki w kierunku potrzeb GCK i GOPS-u.  

Radny Marek Szulc złożył serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły 

się do zakupienia nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wierzchy- 

Leszczyca. Dodał, iż cieszą się, że udało się sfinalizować ten zakup. Ma nadzieję, że pojazd 

będzie służył nie tylko mieszkańcom gminy Gizałki, ale także całego powiatu. 

Przewodniczący Rady dodał - najważniejsze, że pojazd już jest na terenie naszej gminy. 

Radny Zenon Andrzejewski w imieniu mieszkańców ulicy Szkolnej i Słonecznej w Gizałkach 

zgłosił wniosek o ustawienie przed skrzyżowaniem tych dróg znaków drogowych 

informujących,  która z tych dróg jest główna, a która podporządkowana. Radny podkreślił, że 

ustawienie znaków ułatwiłoby poruszanie się pojazdów i poprawiło bezpieczeństwo ruchu 

drogowego. 

 

PUNKT – 10 –  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

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

Gminy Gizałki o godz. 16:40  

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak           Roman Rojewski   


