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Protokół nr XXXVIII/2022 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

12 sierpnia 2022 roku 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 
 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 14 radnych, co stanowi 93,33 % składu osobowego 

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

wzięli zaproszeni goście. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

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

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.   

Następnie stwierdził kworum Sesji (14 radnych).  

 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXVII 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 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Informacje i wolne wnioski. 

8. Zakończenie obrad.  

 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają pytania do przedstawionego porządku obrad. 

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy przyjęła 

porządek obrad. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PUNKT  3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXVII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają pytania dotyczące protokołu. 

Radny Tadeusz Kostuj zabrał głos w sprawie formalnej dotyczącej głosowania nad podjęciem 

ostatniej uchwały na poprzedniej Sesji Rady. Powiedział, że kolega Radny omyłkowo nie 

zagłosował w sprawie tej uchwały. Przewodniczący Rady powinien zwrócić na to uwagę. 
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Przewodniczący Rady odpowiedział, że tego nie zauważył, słuszna uwaga.  

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

przyjęła protokół z XXXVII Sesji Rady Gminy Gizałki. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

  

PUNKT 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Wójt powiedział, że przekaże informację z realizacji inwestycji jakie są wykonywane na 

terenie gminy Gizałki. Pozyskano dodatkowe środki od samorządu Województwa 

Wielkopolskiego w kwocie 99 tys. zł do dotacji, którą wcześniej otrzymali. Środki te będą 

przeznaczone na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Między innymi do drogi, 

którą już zbudowali w miejscowości Wronów. W tym tygodniu podpisali umowę na budowę 

dwóch kolejnych dróg w miejscowościach Ruda Wieczyńska oraz Dziewin Duży. Ponadto na 

ulicy Strażackiej w Gizałkach została wykonana kanalizacja sanitarna. Wartość tej inwestycji 

139 662 zł. Na ukończeniu jest inwestycja przebudowy i rozbudowy wodociągu                                           

w miejscowości Obory. Wartość tej inwestycji 242 391 zł. Powstanie odcinek wodociągu                       

o długości 970 metrów. Inwestycja ta w przyszłym tygodniu zostanie zakończona. Droga                        

w miejscowości Wronów została odebrana. Wykonano tam drenaż w celu odwodnienia 

przyległego terenu. To się sprawdza i funkcjonuje prawidłowo. Zakończono budowę ścieżki 

rowerowej Tomice-Gizałki, pozostało oznakowanie i końcowy odbiór. Na drodze Białobłoty-

Dziewin Duży 99% prac budowlanych zostało zakończone. Pozostały prace porządkowe, 

myśli, że w przyszłym tygodniu będą mogli rozpocząć procedury odbiorowe, które będą trwały 

kilka dni, może nawet kilkanaście, ponieważ zakres tej inwestycji jest bardzo duży. Każdy                        

z elementów, który był uwzględniony w kosztorysie będzie musiał być sprawdzony zarówno 

przez inspektora nadzoru jak i pracowników gminy. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

PUNKT   5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

 

Uchwała nr XXXVIII/283/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Powiedział, że w dniu dzisiejszym nastąpiło 

otwarcie przetargu na budowę wiaty z zapleczem kuchennym i sanitarnym w miejscowości 

Nowa Wieś. Pierwszy przetarg zakończył się tym, że nie złożono żadnej oferty, w drugim 

przetargu została założona tylko jedna oferta. Gdyby po sprawdzeniu wszystkich dokumentów 

uznali, że oferta została sporządzona prawidłowo i chcieliby podejść do podpisania umowy to 

środki zabezpieczone w budżecie byłby niewystarczające. Należałoby dołożyć do tej inwestycji 

około 50 tys. zł. Inwestycja to w 80% składa się z materiału w postaci drewna budowlanego, 

które w ostatnim czasie bardzo podrożało. Kosztorys inwestorski, który został wykonany                          

w ubiegłym roku i zaktualizowany na  początku tego roku nie odpowiada temu jakie obecnie 

mamy ceny materiałów budowlanych i stąd ta zaproponowana kwota. Do tej inwestycji gmina 

otrzymała dofinansowanie z UM Województwa Wielkopolskiego w kwocie 50 tys. zł.                            

W przypadku nie wykonania zadania dotacja by przepadła. Zastanawiali się z panią skarbnik 

jak podejść do tego tematu, wcześniej już rozmawiali z Radnymi o tym, że budżet gminy                        
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w tym roku jest napięty, ponieważ do inwestycji, które realizują w ostatnim czasie muszą 

dokładać do planowanych wartości i tutaj mają podobną sytuację. Dlatego przygotował 

autopoprawkę do zaproponowanego projektu uchwały, w której wpisano dodatkowo kwotę                      

80 tys. zł. Kwota ta pochodzi z wolnych środków zabezpieczonych na wydatki bieżące 

związane przede wszystkim z oświatą, z bieżącym utrzymaniem obiektów. Dotyczy to przede 

wszystkim prądu, węgla i olej opałowego. Środki przeznaczyli na realizację tej inwestycji licząc 

na to, że dodatkowe środki w krótkim czasie otrzymają. Jest to ostatnia możliwość, ponieważ 

żadna firma nie podejmie się w tak krótkim czasie wykonania tego zadania. Rozliczenie należy 

wykonać najpóźniej do końca listopada. Temat jest trudny, pilny i wynika z aktualnej sytuacji 

jaką mamy na rynku. Stąd zaproponowane zmiany do projektu tej uchwały. Następnie Wójt 

odczytał autopoprawkę, którą radni wcześniej otrzymali.  

Autopoprawka stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Radny Jacek Janiszewski zapytał, jaka jest całkowita wartość tego zadania.  

Wójt odpowiedział, że w przypadku gdy zaproponowana oferta będzie prawidłowa, zadanie 

będzie kosztowało około 320 661 zł.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania dotyczące projektu włączając w to 

autopoprawkę. 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że w tym projekcie zaplanowano również 

zwiększenie kwoty na dożywianie uczniów z uwagi na to, że gmina ma taki obowiązek. 

Zapytał, jak są na to przygotowane szkoły a przede wszystkim Szkoła Podstawowa w Tomicach 

i czy rodzice będą dopłacać do tych posiłków.  

Wójt  odpowiedział, że tutaj się nic nie zmienia, rodzice ponoszą część kosztów, które wiążą 

się z przygotowaniem posiłków. Natomiast pozostałe koszty pokrywa Urząd Gminy i na to 

zadanie otrzymuje dotację. Szkoły, które mają odpowiednie kuchnie będą przygotowywały 

posiłki na miejscu. W przypadku gdy szkoła nie posiada odpowiedniej kuchni, posiłki będą 

usługą cateringową. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy w Szkole Podstawowej w Tomicach będzie catering. 

Wójt  odpowiedział, że tak właśnie zaplanowano.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, jaką kwotę na ten cel zaplanowano. 

Skarbnik odpowiedziała, że Szkoła Podstawowa w Tomicach planuje dożywianie dzieci                       

w formie cateringu. Rodzice tych dzieci poniosą opłaty za tak zwany wkład do kotła. 

Zaplanowano z tego tytułu dochody na kwotę 77 tys. zł. Dodatkowo koszt przywozu posiłków 

do szkoły, na plan od września do końca lutego, to kwota 17 tys. zł, którą dokłada gmina.   

Radny Tadeusz Kostuj zapytał, czy na to zadanie jest wsparcie ze środków ministerstwa. 

Skarbnik odpowiedziała, że nie ma.  

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że na ostatniej sesji podejmowali uchwałę dotyczącą 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli –  pedagogów, psychologów, terapeutów pedagogicznych. 

Zapytał, czy na te godziny gmina posiada dofinansowanie z zewnątrz.   

Skarbnik odpowiedziała, że subwencja oświatowa ogólnie finansuje oświatę, ale dodatkowe 

środki nie wpłynęły.  
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Przewodniczący Rady powiedział, że w odpowiednim czasie radni będą musieli się nad tym 

tematem pochylić i będą wiedzieli ile należy dołożyć z budżetu do oświaty.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał,  czy już wiadomo ile zaplanowano etatów. 

Wójt odpowiedział, że o liczbie etatów już rozmawiali. Natomiast jeżeli chodzi o subwencję 

to przychodzi ogólna kwota na teren całej gminy. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, jaką kwotę otrzymali na te zadania. 

Skarbnik odpowiedziała, że kwota dodatkowa na to zadanie nie wpłynęła. Subwencja 

przyznana na 2022 rok finansuje zadania oświatowe, resztę wydatków pokrywamy z dochodów 

własnych gminy.  

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

przyjęła autopoprawkę Wójta. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXVIII/283/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022, która stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXVIII/284/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2022-2031 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

Wójt zgłosił autopoprawkę. Poinformował, że  ma to odzwierciedlenie do zgłoszonej wcześniej 

autopoprawki do uchwały w sprawie zmiany w planie budżetu.  

Następnie Wójt przedstawił proponowane zmiany do projektu, które radni wcześniej otrzymali.  

Autopoprawka stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy przyjęła 

autopoprawkę Wójta. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu 
 

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXVIII/284/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022, która stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

PUNKT 6 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

PUNKT 7 - INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że wójt wspomniał ostatnio o wymianie opraw 

oświetleniowych. Generalnie należałoby to ująć w planie. Zaproponował, żeby na kolejną sesję 

przygotować bilans wykazujący możliwy zysk gdyby oprawy wymienili na LED-owe.   
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Wójt odpowiedział, że w tej chwili na terenie gminy jest zamontowane ponad 230 opraw 

oświetleniowych z czego 80%, to najczęściej żarówki o mocy 60-80 VAT, rzadko 120 VAT. 

Taka wymiana byłaby potrzebna, ale w ciągu roku nie da się tego wykonać, ponieważ byłaby 

to inwestycja kilkumilionowa. Sukcesywnie mogą do tego podejść. I tak starają się to robić.                  

W tym roku wymieniono oprawy oświetleniowe w miejscowości Tomice, była to poważna 

inwestycja oraz w Gizałkach na ulicach Wrzesińskiej i Kaliskiej. W przyszłym roku planują 

wymianę opraw w Gizałkach na ulicy Wodnej. Będą sukcesywnie to robić. W perspektywie 

kolejnych lat należy każdego roku zabezpieczyć jakąś kwotę na to, żeby te oprawy były 

sukcesywnie wymieniane. W krótkim czasie nie są w stanie tego zrobić, ponieważ jest to 

kosztowna inwestycja, ale docelowo należy do tego dążyć.  

Radny Michał Bus podziękował za zamontowanie lampy na skrzyżowaniu dróg                                       

w miejscowości Kolonia Obory i utwardzenie drogi.  

Radny Jacek Janiszewski podziękował za wybudowanie oraz realizację ścieżki rowerowej 

Tomice -Gizałki. Dodał, że kilka lat to trwało ale udało się wybudować.  

Przewodniczący Rady powiedział, że wiedzieli, iż będzie podział prac na etapy. Dodał, że 

należy podziękować panu Wójtowi ale również panu Marszałkowi, bez dofinansowania                          

z Urzędu Marszałkowskiego nie byłoby takiej możliwości.    

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że ścieżka Tomice - Gizałki została zakończona. 

Może teraz w Tomicach w środku wsi wykonają ścieżkę rowerową. Poprawiło by to 

bezpieczeństwo dzieci idących do szkoły i jest na to miejsce.  

Przewodniczący Rady powiedział, że jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to wszyscy widzą jaki 

jest stan chodnika z Rudy Wieczyńskiej do Gizałek. Jest tam też problem z nieuregulowanym 

stanem prawnym. 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że było mówione, że te prace zostaną wykonane przy 

remoncie drogi głównej, że chodnik jest ujęty w projekcie remontu drogi.  

Przewodniczący Rady powiedział, że muszą wpłynąć środki z KPO. Jeśli nie wpłyną, to są 

marne szanse na remont drogi.  

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że może zrobią tak jak z salą w Tomicach, jak kiedyś 

wójt powiedział, że do trzydziestego roku zdążą, więc spokojnie.  

Radny Andrzej Kaczmarek powiedział, że w innych miejscowościach też są potrzebne 

chodniki. 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, radni jeździli po drogach i ustalali. Dodał, pomińmy 

ten temat, bo nie ma zasad, kolejności. 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że należy się cieszyć, że cały czas jest postęp, przybywa 

ścieżek. Natomiast co do sali, to by optował za salą w formie wiat. Na pewno nie ma w tej 

sprawie złej woli ze strony Rady i Wójta, żeby to zrealizować, gdyby były środki.  

Przewodniczący Rady powiedział, że znając możliwości budżetowe, to radni wiedzą co 

chęciami jest wybrukowane.  



6 
 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że do budżetu przez trzy lata wpłynęło od Rządu 

prawie 11 mln zł i też należy się z tego cieszyć. Gdzie bylibyśmy z pracami, gdybyśmy tych 

środków nie otrzymali? 

Przewodniczący Rady dodał, że już nie raz podkreślał, że rada za każdą złotówkę potrafi 

dziękować i potrafi się cieszyć.  

Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o planowanie inwestycji, to zawsze trzeba ustalić priorytety. 

W przypadku sali sportowej są obecnie programy budowy lekkich hal sportowych. Miał 

możliwość obejrzenia takiego obiektu i myśli, że zarówno dyrekcja szkoły jak i rodzice nie 

byliby z tego typu obiektu zadowoleni, aczkolwiek jest on znacznie tańszy niż normalna sala 

sportowa. Niektóre gminy będą w tym roku taki projekt w formie pilotażu realizowały. Jak 

powstanie taki obiekt, to obejrzy i zobaczy czy się sprawdzi. Taki obiekt powstał w 

Lenartowicach i wie, że były jakieś problemy. Czasami chwilę warto odczekać, przygotować 

dokumentację i próbować zrealizować. Co do ścieżek rowerowych, to na terenie naszej gminy 

w ostatnich 2-3 kadencjach powstało ich dużo. Ścieżka rowerowa z Szymanowic na Leszczycę 

z Szymanowic na Gizałki (nie cały odcinek). Czołnochów ma chodnik z funkcją ścieżki 

rowerowej. Powstał chodnik z Szymanowic na Tomicę w Rudzie Wieczyńskiej. Ścieżka 

rowerowa przy drodze wojewódzkiej, która w tym roku jest skończona. Kolejny chodnik                         

o funkcji ścieżki rowerowej powstał w Białobłotach. Tego jest naprawdę dużo. A to wszystko 

są miliony, które wydają z budżetu, te środki powiększają dotacjami, bo bez tego nie byliby 

tyle w stanie zrobić.  Od mieszkańców otrzymuje niekiedy sygnały, że w kolejnych miejscach 

ścieżki rowerowe by się przydały. Dzisiaj muszą myśleć o tym, żeby zabezpieczyć bieżące 

potrzeby gminy takie jak zaopatrzenie mieszkańców w wodę, odbiór ścieków, oświetlenie ulic. 

To wszystko jest niezbędne do bieżącego utrzymania infrastruktury, chociażby placówek 

oświatowych. Jak informował na komisjach, będą potrzebowali pomiędzy 200 a 300 tys. zł 

dodatkowych środków na bieżące utrzymanie. Przy tak galopującym tempie wzrostu cen 

chociażby nośników energii muszą myśleć przede wszystkim o tym, żeby gmina i cała 

infrastruktura funkcjonowała prawidłowo. Inwestycje są realizowane wtedy, kiedy pozyskują 

środki zewnętrzne.  

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, żeby pozyskać dofinansowanie trzeba mieć gotowe 

projekty. 

Wójt odpowiedział, że trzeba mieć wkład własny. Nieraz wydaje się, że jest to 5%, a okazuje 

się, że jest potrzebny większy wkład. Ponieważ materiały drożeją czy wychodzą inne sprawy 

niezwiązane z wolą wykonawcy czy inwestorem. Obecnie mamy wzrost cen mas bitumicznych 

o 47%, nikt się tego nie spodziewał.  

Przewodniczący Rady powiedział, dofinansowanie na drogę Białobłoty – Orlina. 

Podejmowali uchwałę i ile środków muszą dołożyć z budżetu gminy.  

Radny Zenon Andrzejewski powiedział, że inflacja w stosunku do ubiegłego roku                                   

to „tylko” 15% 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, jest wojna,  dobrze, że nie ma jej u nas.  

 

 



7 
 

PUNKT  8 –  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

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

Gminy Gizałki o godz. 16:45, dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak                    Roman Rojewski 


