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Protokół nr XLIV/2022 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

29 grudnia 2022 r. 

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. 

 

 

Pan Robert Łoza – Wójt Gminy Gizałki 

Pani Donata Potocka – Skarbnik Gminy Gizałki 

Pan Piotr Kopczyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie  

Pan Marcin Rajman – Radca prawny 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

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

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.   

Następnie stwierdził kworum sesji (14 radnych).  

 

Radny nieobecny - p. Piotr Lis 
 

PORZĄDEK OBRAD XLIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XLIII Sesji Rady Gminy Gizałki.  

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gizałki; 

2) w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022; 

3) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki                                        

na lata 2022-2031; 

4) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2023-2031;  

-  odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2023 -2031;  

-  przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;  

-  dyskusja nad projektem uchwały; 

-  głosowanie nad wniesionymi propozycjami autopoprawek; 

-  głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.  

5) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 

-  odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2023;  

-  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej                        

na rok 2023;  

-  odczytanie opinii komisji stałych o projekcie budżetu na rok 2023;  

-  przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;  

-  dyskusja nad projektem uchwały; 
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-  głosowanie nad wniesionymi propozycjami autopoprawek; 

-  głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały.  

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Informacje i wolne wnioski.  

8. Zakończenie obrad.  

 

Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynął wniosek formalny radnego. Następnie go 

odczytał. Radny Gminy Gizałki Tadeusz Kostuj zwracał się do Wójta i Radnych gminy Gizałki 

o przygotowanie uchwały w zakresie kontynuowania i udziału w pracach komisji Budżetu, 

Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki, gdyż z udziału                             

w komisji nie zrezygnował. Radny twierdził, że pozwoli to na równe traktowanie                                            

i sprawiedliwe przywrócenie stanu osobowego udziału radnych w trzech komisjach, o co 

wnioskował.  

Wniosek stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący Rady przystąpił do głosowania nad wprowadzeniem wniosku formalnego do 

porządku obrad.  

Przy 2 głosach „za”, 12 głosach „przeciwnych” braku głosów wstrzymujących się Rada 

Gminy odrzuciła wprowadzenie wniosku do porządku obrad. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają pytania lub uwagi do przedstawionego 

porządku obrad. 

 

Radni nie zgłosili uwag, pytań. 

 

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

przyjęła porządek obrad. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

PUNKT 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania dotyczące protokołu. 

 

Radni nie zgłosili pytań. 

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” 

Rada Gminy przyjęła protokół z XLIII Sesji Rady Gminy Gizałki. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

PUNKT 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają pytania do sprawozdania. 

Radni nie mieli pytań.  

Wójt powiedział, że ma dwa tematy, o których rozmawiali na komisjach łączonych. Uważa, że  

powinien poinformować o tym również mieszkańców. Pierwsza sprawa to dystrybucja węgla, 

która już jest wykonywana od dwóch tygodni. Przypomniał, że gmina Gizałki w listopadzie 

deklarowała wolę przystąpienia do systemu zakupu i dystrybucji węgla dla mieszkańców.                      

W dniu 21 listopada odbył spotkanie z wojewodą wielkopolskim. Wojewoda dopingował do 

tego, żeby podpisać umowę. Do obsługi naszej gminy była przypisana Spółka PGE Paliwa.                     

W dniu 21 listopada gmina otrzymała projekt umowy. Po jej przeanalizowaniu umowę podpisał  

i 22 listopada odesłał do Spółki PGE Paliwa. Czekali 14 dni za podpisaniem przez Spółkę, 

ponaglali kilkakrotnie. Okazało się, że Spółka nie była w stanie szybciej tego wykonać.                         

W umowie zakontraktowali 525 ton węgla w dwóch sortymentach: groszek i orzech. 

Rozpoczęli dystrybucję węgla od 15 grudnia, bo tak przewidywał harmonogram odbioru dla 

gminy Gizałki. Wykonywali to sprawnie i nie mieli z tym żadnych problemów. Był jeden 

przypadek, że pojazd, który dojechał do Konina wrócił niezaładowany. Pojazdy stały w bardzo 

długich kolejkach ale wszystkie awizacje, które mieli zostały zrealizowane. Do dnia 

jutrzejszego, do gminy dotrze 325 ton węgla, zapotrzebowanie jest o 200 ton większe. Umowa, 

którą podpisali ze spółką PGE Paliwa nie zostanie zrealizowana z uwagi na to, że spółka nie 

była w stanie zabezpieczyć takiej ilości węgla. Będą próbowali podpisać umowę na kolejny 

rok. Na kolejne zapotrzebowanie.  Na tą chwilę jest złożone 400 wniosków od mieszkańców, 

na dwa sortymenty węgla, łącznie na 608 ton. Obecnie potrzebują prawie 400 ton węgla, 

według wniosków, które dotyczyły zakupu w 2022 roku. W kolejnym roku będą przyjmowali 

kolejne wnioski. Jest spora grupa mieszkańców, którzy się wycofują z zakupu, ponieważ 

wcześniej zakupili węgiel z innych źródeł. Niektórzy mieszkańcy zrezygnowali z zakupu, 

ponieważ wykorzystują do opalania swoich obiektów zupełnie inne paliwa. Na tą chwilę udało 

się sprowadzić i prawie w całości rozdysponować 325 ton węgla. Będą sukcesywnie 

sprzedawać węgiel, gdy będzie udostępniony przez Spółkę PGE Paliwa. 

Kolejna informacja dotyczy zmagań jakie mieli w ostatnich dwóch tygodniach z awarią 

oczyszczalni ścieków. Wszystkie ścieki, które są odprowadzane do zbiorczej oczyszczalni 

ścieków w Gizałkach przez 11 dni wywożone były do oczyszczalni w Cielczy. W niewielkiej 

ilości do gminy Chocz za zgodą prezesa i samorządu. Koszt samego transportu podczas 

remontu, to ponad 147 tys. zł. Prace remontowe, zostały wykonane w bardzo szybkim tempie. 

Nie można było czekać, bo każdy dzień skutkował dodatkowymi kosztami związanymi                              

z transportem ścieków a jest ich około 200 m3 na dobę. Koszt wykonanych prac remontowych 

wyniósł ponad 406 tys. zł. Niezbędny jest jeszcze zakup i montaż urządzeń, które będą 

monitorowały proces oczyszczania ścieków, jest to kolejny wydatek około 100 tys. zł. Mają w 

przybliżeniu wyszacowany koszt poszczególnych elementów, które trzeba tam wbudować. 

Traktują to jako kolejny proces. Na razie sprawdzają jak oczyszczalnia będzie funkcjonowała. 

W dniu dzisiejszym otrzymał informację od Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego, że ścieki 

organoleptycznie czyli bez badań chemicznych wyglądają bardzo dobrze. Myśli, że wszystkie 

prace zostały wykonane bardzo dobrze i powinni uzyskać określony efekt. Po tygodniu, może 

po dwóch, gdy oczyszczalnia będzie już w pełni działała i będą w pełni zaszczepione wszystkie 

złoża bakteryjne, które powodują że ścieki są rozkładane, będą mogli obiektywnie powiedzieć 

czy wszystko jest w porządku. Myśli, że tak będzie ale wymaga to jeszcze czasu. 
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Radny Henryk Osman zapytał czy mieszkaniec, który złożył do gminy wniosek                                           

o preferencyjny zakup węgla musi zgłosić czy go zakupi.  

Wójt odpowiedział, że pracownicy urzędu gminy kontaktują się z każdym mieszkańcem, który 

złożył wniosek do gminy a go nie wycofał. Wyznaczają kwotę do wpłaty tytułem przedpłaty za 

zakupiony węgiel i wyznaczają miejsce z którego będzie mógł ten węgiel odebrać. Są sytuacje, 

że mieszkaniec nie chce dokonać odbioru w wyznaczonym najbliższym punkcie. Na co  

wyrażają zgodę. Wyznaczają punkty po to, żeby logistycznie przeprowadzić to właściwie. 

Czasem w danym punkcie w danym dniu węgla już nie ma, a w innym jest dużo. Muszą to 

koordynować. Dotychczas cztery osoby miały problem, żeby z wyznaczonego miejsca odebrać 

węgiel. Ale poinformowały, że mogą kilka dni poczekać, aż będzie następna dostawa.        

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

PUNKT  5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

Uchwała nr XLIV/314/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Gizałki  

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań.  

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

Gminy podjęła uchwałę nr XLIV/314/2022 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Wójta Gminy, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Wójt powiedział, że przekaże na czym polega skarga na działalność wójta. Gmina posiada 

uchwalony Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego. Te dokumenty planistyczne gmina powinna udostępniać                    

w określonym formacie cyfrowym nie tylko w formie papierowej w formie zaświadczeń, 

wypisów. Wykonują to poprzez portal Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Zdaniem 

skarżącego ten portal nie pozwala na to, żeby w sposób prawidłowy i funkcjonalny takie dane 

pozyskiwać. Jeżeli Główny Urząd Geodezji i Kartografii, najważniejsza instytucja w kraju źle 

udostępnia nasze dane, to uważa, że nie jest to całkowicie nasza wina. Natomiast osoba 

skarżąca proponuje zupełnie inny system informatyczny, który na to pozwala. Nie chciałby tego 

komentować, tu działa zasada konkurencji. Na tym polega ta skarga na działalność wójta.   

 

Uchwała nr XLIV/315/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022  

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań.  

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

Gminy podjęła uchwałę nr XLIV/315/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022, 

która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Uchwała nr XLIV/316/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2022-2031 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie mieli pytań.  

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

Gminy podjęła uchwałę nr XLIV/316/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gizałki na lata 2022-2031, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Uchwała nr XLIV/317/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2023-2031 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Wójt odczytał autopoprawkę do projektu uchwały, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem uchwały. 

Radni nie zabrali głosu.  

- głosowanie nad wniesionymi propozycjami autopoprawek. 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” 

Rada Gminy przyjęła autopoprawki,  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 15 do uchwały.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania dotyczące projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłosili pytań.  

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr XLIV/317/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2023 -2031, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 17 do uchwały. 

 

Uchwała nr XLIV/318/2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

- odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

na rok 2023 

 

Skarbnik Gminy pani Donata Potocka odczytała Uchwałę Nr SO-3/0952/168/2022 Składu 
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Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2022 roku                            

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gizałki na 2023 rok. 

 

Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

- odczytanie opinii komisji stałych o projekcie budżetu na rok 2023 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacek Janiszewski odczytał opinię Komisji Rewizyjnej 

o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2023 rok. Opinia komisji jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Zenon Andrzejewski odczytał opinię 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2023 rok. Opinia 

komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Krzysztof Walendowski 

odczytał opinię Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej o projekcie budżetu Gminy 

Gizałki na 2023 rok. Opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Henryk Osman odczytał 

opinię Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2023 

rok. Opinia komisji jest pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym  

Kazimierz Woźniak  odczytał opinię Komisji Budżetu Finansów i Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2023 rok. Opinia komisji jest pozytywna.  

 

Opinie komisji stanowią załączniki nr 19-23 

 

- przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu. 

Wójt odczytał autopoprawki, które stanowią załącznik nr 24 do projektu uchwały. 

 

- dyskusja nad projektem uchwały 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że interesowałaby go sprawa środków, które byłyby 

rezerwą w razie awarii powiedzmy dodatkowego odśnieżania, uzupełnienia dziur na drogach. 

Czy zawsze są elastyczni, mają rezerwę w tym trybie, żeby na przykład naprawić ubytki na 

ulicy Ogrodowej, o co wnioskował już kilkakrotnie. Uzupełnić inne ubytki na drogach                            

w Szymanowicach. Dobra wola, nie tylko zapis literalny w tym układzie rady, który został 

jakby zdemaskowany. Tylko na zasadzie takiej ludzkiej, bieżącej aktywności. Zgłasza radny 

dziury, jest to naprawione. Wcześniej wnioskował, żeby zapraszać radnych na spotkania                          

w gronie ustalania inwestycji, różnych zadań. Byłoby to  zgodne  z działaniem samorządu. Na 

dzień dzisiejszy narusza to zasady konstytucji. Tak to spostrzega w ujęciu w jakim widzą.  

Przewodniczący Rady powiedział, że myślał, iż dzisiaj ta sesja budżetowa, a może da spokój.  

Wyjdzie z zasady, że milczenie jest złotem a mowa srebrem. 

Wójt odpowiedział, że wydatki w każdym budżecie są wydatkowane w zależności od 

zabezpieczonych środków jakie mają na poszczególne zadania, jak  również tych rezerw, które 
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są obligatoryjne i wynikają  z konkretnych przepisów, które muszą być, chociażby zarządzanie 

kryzysowe i wiele innych. Radny powiedział, że chodzi o załatanie dziury na drodze, 

naprawianie nawierzchni dróg. Czynią starania i starają się robić to sukcesywnie i sprawnie. 

Zawsze można powiedzieć, że można robić jeszcze więcej. Można zrobić więcej kosztem 

czegoś lub poszukać zewnętrzne środki. Jak radny zapewne zauważył i wie jaka jest kwota 

pozyskanych środków w budżecie już zapisanych. Zapytał czy radny wie, jaka to jest kwota. 

W budżecie jest wpisana ta kwota, to jest ponad 6 mln zł środków pozyskanych przez gminę. 

A wartość zadań inwestycyjnych przekracza 9 mln zł. Jeśli radny uważa, że działają w sposób 

niekonstytucyjny, że prowadzą działania niezgodnie z prawem, to prosiłby, żeby radny wskazał 

konkretny przykład, konkretne działania. Dodał, że chciałby, żeby ten samorząd funkcjonował 

tak dalej. Tyle pozyskiwał środków, tyle inwestycji prowadził. Te pieniądze nie spadają z nieba. 

Trzeba się nachodzić, trzeba się napracować. Za chwilę powie co budżet przewiduje w roku 

przyszłym, jeśli zostanie przyjęty. Wymieni inwestycje, jakie mają środki, jakie środki mają 

już zabezpieczone. Czekają tylko za promesami, konkursy zostały pozytywnie rozstrzygnięte. 

To nie będzie kwota 9 mln zł, tylko znacznie więcej. To będzie rekord w historii gminy Gizałki 

i go pobiją. Do tego potrzeba mnóstwa ludzi, którzy to dobrze i fachowo przygotują i zrealizują. 

Nie tylko przeprowadzą przetargi. Trzeba nadzorować każdą inwestycję, ją zakończyć                                  

i rozliczyć. Na dzień dzisiejszy radny chyba nigdy nie słyszał, że gmina straciła pieniądze, bo 

nie zrealizowano czegoś, mieli jakieś błędy w wyliczeniach i gmina poniosła z tego powodu 

jakiekolwiek straty. A to też jest jakiś wysiłek nie tylko wójta ale przede wszystkim 

pracowników z którymi współpracuje. To trzeba stworzyć odpowiedni zespół, który będzie 

sprawnie działał i pozyska takie środki. 

Przewodniczący Rady  dodał, że wypowie się w tej sprawie w wolnych głosach i wnioskach. 

 

- głosowanie nad wniesionymi propozycjami autopoprawek 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” 

Rada Gminy przyjęła autopoprawki. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 25 do uchwały.  

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz braku głosów „wstrzymujących się” 

Rada Gminy podjęła uchwałę nr XLIV/318/2022 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023, 

która stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 27 do uchwały.  

 

Przewodniczący Rady podziękował radnym za to, że dostrzegają pracę zarówno pana wójta 

jak i jego zespołu. Następnie podziękował panu wójtowi i pani skarbnik za przygotowanie 

projektu budżetu. Powiedział, że są takie gminy, nawet na naszym terenie i nie mówi tego, że 

go to cieszy, w których rady przyjmowały projekt budżetu i twierdziły, że przyjmują projekt 

przetrwania. Zwrócił uwagę jak duży procent środków został przyjęty na inwestycje                                 

w  2023 roku, podziękował i prosił, aby udało im się to zrealizować. Podkreślił, że przyjęli nie 

budżet przetrwania ale projekt rozwoju. Dodał, że nad przygotowaniem projektu budżetu nie 

pracuje tylko jedna osoba, ktoś musi to też koordynować, nadzorować. W imieniu całej Rady 

na ręce pana wójta i jego załogi, pani skarbnik złożył podziękowania.        
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Wójt złożył podziękowania pracownikom, pani skarbnik, która koordynowała całościowe 

przygotowanie projektu budżetu jak również poszczególnym komórkom organizacyjnym                       

i jednostkom, które przygotowywały projekty. Powiedział, że przygotowanie budżetu                                

w czasach w jakich żyjemy jest bardzo trudne. Pan przewodniczący o tym już powiedział, że 

wiele gmin miało bardzo poważny problem, żeby budżet przygotować prawidłowo. Dlatego, 

że lawinowo, bardzo mocno wzrastają wydatki bieżące. Zakup energii elektrycznej, paliw                           

i wzrost wynagrodzeń jakie ich czekają w przyszłym roku powoduje, że wydatki bieżące 

samorządu są ogromne. Dzięki zakresowi inwestycji zaplanowanych na przyszły rok wskaźniki 

wyglądają całkiem dobrze. Gdyby środki jakie pozyskują były mniejsze mieliby takie same 

problemy jak wiele innych samorządów. Powtórzy to co mówił wcześniej i pani skarbnik 

odczytała w opinii RIO. Przyszłoroczny budżet zaczynają po stronie przychodów kwotą 

powyżej 30 mln zł. Jeszcze 1, 2, 3, 5 lat temu, to były kwoty poniżej 20 mln zł. Dziś mają                     

30 mln zł po stronie dochodów, po stronie wydatków mają ponad 32 mln zł. Ten rok  kończą 

budżetem powyżej 40 mln zł. Nie są to już kwoty jakie funkcjonowały 10-15 lat temu,                                

a właściwie 5-6 lat temu. Pieniądze są zdecydowanie większe. Deficyt wynosi 2.138 tys. zł ale 

mają tyle wolnych środków, że są w stanie go pokryć już dziś. Nie wie czy nie będzie trzeba 

wziąć dodatkowych kredytów. Jeśli uzyskają wsparcie finansowe, takie jakie zamierzają 

zdobyć, to być może na wkład własny trzeba będzie pobrać dodatkowe kredyty, żeby uzupełnić 

dotacje, które wpłyną. Całościowe zadłużenie gminy planowane jest w kwocie 8,5 mln zł, co 

stanowi 28% budżetu. Nawet jeśli wezmą jakąś kwotę, nie wie dziś jaką, w trakcie roku 

budżetowego, to i tak wskaźnik zadłużenia będzie wyglądał dobrze a co najważniejsze 

realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych na kwotę 9.479 tys. zł na dziś. Do tego, już dziś wie, 

że dojdą kolejne pieniądze, które pozyskali. Czekają za promesą. Jest przyznana dotacja ze 

środków UE do drogi gminnej w miejscowości Ruda Wieczyńska od drogi wojewódzkiej do 

mostu. Na liście rankingowej są tak wysoko, że ta dotacja będzie. Coś wyjątkowego musiałoby 

się stać żeby jej nie dostali. Jest kolejna dotacja na przebudowę sali w Rudzie Wieczyńskiej, 

tylko kwestia weryfikacji wniosku. Pieniądze dotacyjne dopiero wejdą do budżetu i wiele 

innych, o które będą się ubiegać. Następnie wójt wymienił najważniejsze inwestycje 

zaplanowane na kolejny rok. Dokończenie dokumentacji projektowej ujęcia wód podziemnych 

w Gizałkach na kolejną studnię, która będzie studnią rezerwową, bo w sytuacjach kryzysowych 

brakuje wody. To będzie konkretne, celowe i bardzo niezbędne działanie. Budowa kanalizacji 

na ulicy Leśnej w Gizałkach. W tym roku została zrobiona dokumentacja projektowa. 

Przebudowa drogi w Rudzie Wieczyńskiej, dotacja praktycznie jest przyznana. Przebudowa 

ulicy Wodnej w Gizałkach. Rozpisują przetarg, dotacja jest pozyskana, inwestycja będzie 

robiona. Remont drogi od Wierzchów przez Kolonię Ostrowską do Świerczyny i do drogi 

wojewódzkiej. Kolejny przetarg jest przygotowywany. Droga w miejscowości Wierzchy 

przetarg ogłoszony, rozstrzygnięty. Znają kwotę jaka będzie do wydatkowania z dotacją. 

Utwardzenie pobocza w Szymanowicach na ulicy Aleja Niepodległości. Prace rozpoczęto                      

w tym roku w przyszłym będzie kontynuacja. Czy skończą, tego nie wie. W każdym razie prace 

zaawansują bardzo mocno. Jeśli braknie środków, to niewielka kwota. W tym zadaniu są środki 

Funduszu Sołeckiego. Planują wykonać projekt drogi ulicy Wrzosowej w Leszczycy. Tam jest 

niezbędny wykup gruntów oraz uzgodnienia z mieszkańcami. Nie będzie to łatwe zadanie ale 

też podejmują ten temat. Środki w budżecie są zabezpieczane. Projekt przebudowy drogi                       

w miejscowości Dziewiń Duży. Trzeba to szybko zrobić, w tej chwili ta droga jest jedną                                   

z najgorszych na terenie naszej gminy. Plac zabaw przy szkole w Gizałkach, też chcą pozyskać 

dodatkowe środki, bo środków budżetowych nie wystarczy. Przebudowa sali gimnastycznej                     

i świetlicy w Gizałkach na klub seniora. Są na etapie pisania wniosku. W styczniu zostanie 
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złożony i też  będą zabiegać o dotację. Ta dotacja tez wejdzie do budżetu po stronie 

pozyskanych środków, czyli dochodów i powiększą wartość tych inwestycji, które planują. 

Rewitalizacja parku w Oborach, trzeba to zadanie dokończyć. Mają zabezpieczoną niewielką 

kwotę, a już myślą skąd pozyskać środki dodatkowe, żeby zrobić więcej. To co mają powinno 

być tylko wkładem własnym w projekt. Kolejne przedsięwzięcie, przebudowa sali wiejskiej                

w Rudzie Wieczyńskiej. O tym też mówił wcześniej. Wstępnie jest dotacja przyznana. Wniosek 

jest na etapie weryfikacji. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze w przyszłym roku powinni na pewno 

zacząć przebudowę a może i skończyć. Kwestia tego kiedy otrzymają odpowiednie dokumenty 

z urzędu marszałkowskiego. Podsumowując powiedział, iż uważa, że ten budżet jest bardzo 

dobry. Nie będzie chwalił, że może najlepszy w historii. Biorąc pod uwagę kwoty jakimi się 

posługują, to myśli, że tak. Zobaczą na końcu roku. Jeśli się spotkają, to będzie okazja, żeby to 

podsumować.  

Przewodniczący Rady powiedział, że przede wszystkim muszą wziąć pod uwagę sytuację                    

w jakiej przyszło im pracować, że jeszcze im się tak udaje, to nic innego, tylko po prostu 

wzajemnie się wspierać, pomagać. Jak mówił, nie rzucać kłody ale jeden drugiemu pomagać, 

żeby tylko udało się to zrealizować.  

  

PUNKT  6 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH  

PUNKT  7 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że cieszy fakt, że budżet został przyjęty. Najważniejsze 

teraz, żeby zadania i wolę mieszkańców spełniać w tym duchu co powiedział. Co do 

szczegółów. Zapytał jakby wójt widział ulicę Ogrodową czy uzupełnienie ubytków tłuczniem, 

czy położenie asfaltu w formie większych pasów. Bo tam jest tragedia. 

Wójt odpowiedział, że tam nie ma tragedii. Podobnych dróg jest znacznie więcej. To jest 

radnego okręg wyborczy. Dodał, że tam mieszka i wie jak to wygląda. To nie jest droga do 

naprawy dziur, tylko do przebudowy. Trzeba tę drogę rozebrać i zrobić od podstaw. Na to są 

potrzebne pieniądze. Jeśli będą odpowiednie środki zewnętrzne do pozyskania, to oczywiście 

jest to do zrobienia. Mówił na zebraniu wiejskim, że na pewno nie w tym roku a w kolejnych 

trzeba rozpatrzyć i próbować zrobić.  

Radny Tadeusz Kostuj  powiedział, że nie chodzi o okręg wyborczy.  Jest to sprawa potrzeby, 

jego ocena jest niezawisła, autonomiczna. Kolejna sprawa w Czołnochowie jest robiony etap. 

Mamy etap II wartość 30 tys. zł i w kolejnej pozycji utwardzenie pobocza drogi gminnej 

Czołnochów - Fundusz Sołecki. Jest to w sumie Fundusz Sołecki dwóch wsi Szymanowice                       

i Czołnochów. Wójt mówił, że te prace będą kontynuowane. Zapytał jak to będzie 

kontynuowane, do jakiego miejsca w jaki sposób. Był wcześniejszy wniosek o chodnik, żeby 

udrożnić 100 metrów od kościoła do pierwszej posesji. Tam są dziury i ludzie nie mają gdzie 

zejść. Rozmawiał z pracownikiem urzędu panem Pisulą, uzyskał informację, że będzie robione  

około 400 metrów, na więcej nie ma środków. Zapytał, jakby to rozwiązać, żeby była taka 

ciągłość, nikomu nie szkodząc, nie rozbierając mieszkańcom żadnych wjazdów.  

Wójt odpowiedział, że nie tylko środki Funduszu Sołeckiego były przeznaczone na to zadanie 

ale i niewielka kwota z budżetu gminy. To radny był inicjatorem i pomysłodawcą, żeby 
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wykonać po prawej stronie do swojej posesji chodnik. Jemu to nie przeszkadza, żeby tam 

powstał chodnik. Natomiast absurdem jest budowanie chodnika przy drodze, która ma 

szerokość 3 metry. Jadąc samochodem nie da się zjechać z drogi po tej stronie gdzie będzie 

chodnik. Nie jest możliwe wykonanie chodnika tak jak o tym mówią przepisy ruchu drogowego                                     

z krawężnikiem wyniesionym ponad powierzchnię jezdni. Dlatego na zebraniu                                            

w Szymanowicach powiedział radnemu wyraźnie, że to co zaproponował jest niewykonalne 

przy tej drodze. Natomiast on zaproponował a mieszkańcy to poparli, żeby poszerzyć drogę 

tak, żeby ona spełniała funkcję poszerzenia szerokości pasa jezdni a z drugiej strony wydzielała 

taką część, po której mogą się poruszać piesi. To mieszkańcy zaakceptowali i tak zostało to 

umieszczone w Funduszu Sołeckim. Na tyle ile będzie środków, będą to robili. Na dziś nie 

widzi możliwości pozyskania dotacji do tego przedsięwzięcia. Jeśli uzyskają dotację, będą takie 

możliwości, to będą to robić. Natomiast radny mówił o rozbieraniu wjazdów. Nikt zgody na 

rozbieranie wjazdów nie miał.  

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że mówił, żeby nie rozbierać. 

Wójt powiedział, że nie da się nie rozebrać wjazdu poszerzając drogę. Jest to niewykonalne. 

Tak jak jest niewykonalny chodnik, który radny proponował. Będą to kontynuować, poszerzą 

tą drogę. Potem mieszkańcy ocenią czy to jest dobrze. Myśli, że będą zadowoleni nie tylko 

uczestnicy ruchu ale również piesi. Będzie linia ciągła, podobnie jak jest zrobione jak                                   

w Gizałkach od ronda do Nowej Wsi. Myśli, że swoją rolę to spełni a nie jest to autostrada ani 

droga szybkiego ruchu, gdzie przemieszcza się tysiąc samochodów na godzinę. Uważa, że to 

przedsięwzięcie spełni oczekiwania mieszkańców. Tym bardziej, że zarówno mieszkańcy 

Czołnochowa jak i Szymanowic wyrazili na to zgodę.  

Radny Tadeusz Kostuj dodał, że on nie pisał w tej sprawie, była to wspólna inicjatywa, petycja 

wielu mieszkańców. I do posesji mieszkańca, było to pisane. Po drugiej stronie też może być 

ciągłość chodnika, bo te dzieci muszą gdzieś iść. Niech wójt nie robi tendencyjnie, żeby go 

upokorzyć, że to do niego. Nigdy czegoś takiego nie było, że do niego.  

Wójt dodał, że radny tam właśnie mieszka. 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że jak on koło wójta wnioskował o oświetlenie to nie 

podkreślał, że robił dla wójta oświetlenie, tylko się cieszył, że to robił. A wójt jakby robił na 

złość. Też nie było możliwości zrobienia chodnika, ale mówił: „damy radę”. Trzeba chcieć, 

trzeba współpracować.  

Przewodniczący Rady powiedział, że tylko jedną rzecz powie ale aż się boi powiedzieć, bo 

może radny podniesie na niego głos. 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, żeby na niego nie patrzeć, jakby tu go nie było.  

Przewodniczący Rady powiedział, że w terenie panuje taka opinia. Jak słyszą, że                                      

w Szymanowicach ma być chodnik, to pytają ile metrów jeszcze tam brakuje, ponieważ 

Szymanowice wokoło są opasane nowymi drogami. Oczywiście cieszą się, że są te drogi, 

chodniki. Jako rada muszą patrzeć globalnie przez cały obręb gminy. A są miejscowości gdzie 

nie ma ani metra chodnika. Radni też współpracują i nie zarzucają. O tych mieszkańcach też 

muszą pamiętać. Trzeba to wyważyć. Jeżeli wieś Szymanowice, jak wójt podkreślił z Funduszu 

Sołeckiego ma mieć robione, to nie wszystko w jednym roku. Może stopniowo, bo inne 

miejscowości też czekają na inwestycje. Patrzy tutaj na kolegę Michała, na Kolonii Obory nie 
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żądają chodników ale chociaż zrobienia drogi z tłucznia. Też są tam nasi mieszkańcy i muszą 

o nich pamiętać.    

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, było robione w Rudzie Wieczyńskiej i nigdy się nie 

przeciwstawiał. Ktoś miał puszczać informacje, że popierana jest inna miejscowość. Natomiast 

te prowokacje, że w Szymanowicach jest robione. To wie kto to robił, jak robił. Ulica Kwiatowa 

była jednym błotem. Do strażnicy nie szło dojechać. Pamięta osoby, które poświęcały swój 

prywatny czas. Było to blokowane, żeby nie robić.      

Przewodniczący Rady powiedział, że w tych latach czynami robili bardzo dużo. Tak było                   

w każdej miejscowości. Teraz już te miejscowości wyglądają o wiele lepiej. To nie zwalnia ich, 

żeby nie pracowali wspólnie, nie omawiali poszczególnych spraw, żeby jak najwięcej udało się 

zrobić.   

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że wójt wymieniał inwestycje do realizacji na                      

2023 rok. Mówił o ulicy Wrzosowej o mapach projektowych. Czy wójt coś myśli na temat 

drogi na Młyniku? Z Funduszu Sołeckiego przeznaczyli środki na opracowanie dokumentacji 

projektowej. Zapytał, która droga będzie szybciej zrobiona. Radny dodał, że wójt pominął ten 

temat.  

Wójt odpowiedział, że tego nie wie. Nie ma takiej wiedzy. 

Radny Zbigniew Bachorski dodał, że też muszą być wykupy gruntów. Siedem lat jest ten 

temat. Zapytał czy jest szansa na zrealizowanie w tej kadencji.  

Wójt odpowiedział, że to już z radnymi trzeba ustalić. 

Radny Zbigniew Bachorski dodał, że złożył wniosek, wójt powiedział, że radni się nad tym 

pochylą. Nikt się nie pochylił.   

Radny Tadeusz Kostuj powiedział - jeżeli radni. To prosiłby wykonać drogę na Młyniku. 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, niech wójt nie zgania na radnych. Trzynastu radnych 

to jedność, co wójt powie, to tak będzie zrobione. Więc grzecznie pyta, droga na ulicy 

Wrzosowej będzie szybciej zrobiona czy na Młyniku. Ile trzeba złożyć wniosków a może trzeba 

złożyć wniosek formalny, żeby wszyscy przegłosowali, kto jest za, kto przeciw.  

Wójt odpowiedział, że to jest właściwa droga. Tak jak była na początku sesji propozycja pana 

przewodniczącego w sprawie wniosku formalnego. Tak samo radny może złożyć wniosek 

formalny.  

Przewodniczący Rady powiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Wrzosową, to przypomni radnemu 

ten temat już jest na tapecie od VI kadencji. Nie było sesji, żeby Sołtys miejscowości Leszczyca 

nie zgłaszał konieczności naprawy. Wreszcie ta ulica Wrzosowa doczekała tego, że radni 

podjęli decyzję, że zrobią wszystko, żeby w tym roku ją wykonać. Nie wie czy się to uda, ale 

będą za tym zabiegać.  

Radny Zbigniew Bachorski powiedział - uda się.    

Radny Tadeusz Kostuj zaproponował utworzenie na terenie Gizałek miejsca na kształt izby 

etnograficznej, izby pamięci, muzeum regionalnego. Wspomniał, że 30 lat temu jeździł                              

z dziećmi do pani Matelskiej, gdzie ręcznie lepiono figurki. Rozdawał to dzieciakom, nie 

zgromadził tego. To były wyroby ludowe. Zaproponował, że może mieszkańcy przekazaliby 
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jakiś sprzęt na przykład maneż, który postawiliby przy GCK, można by też postawić rzeźbę                       

z WTZ. Dodał, że tutaj był szlak piastowski. Gdyby wspólnymi siłami utworzyć takie miejsce 

na przykład przy bibliotece, byłaby to fantastyczna sprawa.  

Przewodniczący Rady powiedział, że z tymi maneżami może być problem. Bo w pewnym 

czasie złom poszedł w górę i maneże rolnicy powywozili na złom. 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu pan Piotr Kopczyński powiedział, że po okresie 

pandemii ponownie się spotykają podczas sesji. Z przyjemnością tutaj jest, bo jest zorientowany 

we wszystkich bieżących tematach, kłopotach, radościach swojej gminy. Jest też mieszkańcem 

tej gminy. Dwie i pół doby pozostało do końca 2022 roku. Korzystając z tego, że są na tej sali 

wszyscy samorządowcy: Radni, pan Wójt, pani Skarbnik życzył wszystkim zdrowia, spokoju  

i pokoju na kolejny rok. Podkreślił, że słuchał jaki budżet został uchwalony na przyszły rok.                   

Z radością to przyjmuje, bo jest to budżet optymistyczny. Zostało nakreślone dużo zamierzeń 

a to jest bardzo potrzebne w każdej społeczności. Wiele samorządów rzeczywiście ma budżet 

przetrwania, bo obciążenia, które są dokładane samorządom nie są uzupełniane z budżetu 

centralnego i trzeba się zmierzyć z tymi problemami i je wykonać. Na Nowy Rok  2023  życzył 

wszystkiego dobrego. Aby mogli się spotykać, tak jak się spotykają, żeby dobrze radzili, żeby 

gmina Gizałki bardzo dobrze się rozwijała.   

Przewodniczący Rady pan Roman Rojewski w imieniu własnym ale przede wszystkim Rady 

Gminy na ręce Pana Wójta jak i Radnych złożył życzenia, aby w Nowym Roku trzymali się 

tych słów z jakimi zwrócił się do radnych obejmując powierzoną mu funkcję 

Przewodniczącego: „aby pracowali jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu”. A że 

pracują jeden z drugim, to są tego efekty, mieszkańcy to widzą, przybywa co roku kilometrów 

dróg. Życzył spokojnego, pogodnego, rodzinnego 2023 roku, aby spełniły się zamierzenia, 

marzenia. Żeby w rodzinach układało się jak najlepiej. Gdy sytuacja rodzinna jest dobra, to jak 

zauważa, wtedy taki radny jest inaczej nastawiony do pracy, do współpracy. Wszystkiego 

dobrego.   

 

PUNKT  8 – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

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

Gminy Gizałki o godz. 15:10 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak           Roman Rojewski  


