Protokół nr III/2018
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się
28 grudnia 2018 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 14 radnych, co stanowi 93,33 % składu osobowego
Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w Sesji udział wzięli
sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu, oraz zaproszeni goście,
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych - lista stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie
13:00, witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Następnie stwierdził quorum Sesji (14 radnych).
Radny nieobecny – Zenon Andrzejewski, nieobecność usprawiedliwiona.
PORZĄDEK OBRAD III SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy Gizałki.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Gizałki;
2) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
3) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2019
rok;
4) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023;
5) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
6) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7) w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018;
8) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028;
9) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
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a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2019;
b) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie
uchwały budżetowej na rok 2019;
d) opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2019;
e) głosowanie uchwały.
10) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030
a) przedstawienie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030;
b) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;
c) głosowanie uchwały.
11) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD II SESJI RADY GMINY
GIZAŁKI
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są pytania, uwagi do protokołu z II sesji.
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do przedstawionego sprawozdania?
Radny Zbigniew Bachorski poprosił o przekazanie informacji ze spotkania z zastępcą
Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz projektantem przebudowy drogi nr 442 w celu
ustalenia założeń projektowych.
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Wójt odpowiedział, że na spotkaniu analizowali odcinek drogi, od ronda w m. Gizałki do granic
gminy w kierunku na Chocz, pod kątem potrzeb jakie już wcześniej zostały zgłoszone do
projektantów w zakresie budowy chodników, ścieżek rowerowych oraz innych ułatwień
m. innymi zatoczek autobusowych. Dodał, że na tą chwilę te postulaty prawdopodobnie zostaną
uwzględnione w projektach, które zostaną wykonane. Mieli problem z przeforsowaniem
budowy odcinka chodnika w m. Ruda Wieczyńska, ponieważ tam już jest chodnik przy drodze
wojewódzkiej, po prawej stronie - patrząc od strony Gizałek. Zależy nam również, żeby powstał
po lewej stronie. Dyrekcja WZDW podeszła sceptycznie do tego tematu uznając, że będzie to
bardzo duży wydatek finansowy. Wstępnie zostało ustalone, że chodnik wykonają, nie na całym
odcinku, ale tam gdzie jest najbardziej zwarta zabudowa. Natomiast na odcinku poza
miejscowością Ruda Wieczyńska, gdzie kończą się budynki i są grunty rolne zamiast zjazdów
na każdą działkę powstanie tzw. droga serwisowa, czyli droga równoległa, którą będzie można
w przyszłości wykorzystać na ścieżkę rowerową. W m. Gizałki wszystkie chodniki będą
przebudowane, wykonane od podstaw. Zaplanowano połączenie z Gizałek do m. Ruda
Wieczyńska chodnikiem, który będzie spełniał również funkcję ścieżki rowerowej. Będzie to
podobny chodnik jaki jest w tej chwili wybudowany od ronda w Gizałkach w kierunku na
Tomice.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, co z budową ścieżki rowerowej do Tomic?
Wójt odpowiedział - to są dwa różne tematy. Na razie wiadomo, że został zatwierdzony
wniosek oraz, że kolejny etap ścieżki będzie realizowany od szkoły w m. Tomice w kierunku
do drogi powiatowej na Szymanowice i dalej w kierunku na Gizałki.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, kiedy zaplanowano trzeci etap?
Wójt odpowiedział, że trzeci etap jest do realizacji w przyszłości.
Radny Tadeusz Kostuj zapytał, jak będzie rozwiązany odcinek w kierunku na Pyzdry, do
Tomic, gdzie będzie poszerzenie pasa?
Wójt odpowiedział, że patrząc od strony Tomic ścieżka rowerowa będzie budowana od szkoły,
po prawej stronie do zjazdu w stronę Szymanowic. Potem będzie przejście dla pieszych i dalej
będzie po lewej stronie w kierunku Gizałek. Prawdopodobnie do ul. Wrzosowej, być może
dalej. Wszystko jest zależne od środków finansowych.
Radny Jacek Dąbrowski zapytał o spotkanie z Dyrektorem GCK w sprawie Festynu Nocy
Świetojańskiej. Czy poza datą tego wydarzenia są już znane bliższe szczegóły?
Wójt odpowiedział, że na tą chwilę jest zakontraktowana gwiazda wieczoru Sarsa. Dodał, że
dokonanie wyboru trwało długo, pytali mieszkańców, młodzież szkolną, jakiego wykonawcę
by sobie życzyli. Piosenkarka ta w ostatnim czasie jest popularna. Ponadto kwota jaka została
zaproponowana za występ jest do zaakceptowana przez budżet, stąd taka propozycja. Będą
jeszcze zawarte umowy z innymi wykonawcami oraz zespołami, ale to nastąpi już w terminie
późniejszym, prawdopodobnie na początku przyszłego roku.
Następnie Wójt poinformował, że 28 listopada przekazano jednostkom OSP sprzęt na
wyposażenie, który zakupiono ze środków MSWiA, częściowo również z udziałem środków
budżetu Gminy. Wartość tego sprzętu tj. 41.554,00 zł.
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Została zakończona inwestycja budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości 110
sztuk. Obecnie trwa rozliczanie środków. Do realizacji tej inwestycji otrzymali dotację
z PROW, są to środki UE w kwocie 63,63% do wartości tego zadania.
Poinformował, że 30 listopada został otwarty przetarg na wykonanie usługi polegającej na
odbiorze i transporcie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki. Zgłosiły się trzy firmy:
ZGO NOWA z Jarocina, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie i MW
WIATROWIEC ENERGIE Sp. z o.o. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Przedsiębiorstwo
Komunalne Sp. z o.o. w Pleszewie. Oferta wynosi 332.320,00 zł, bardzo korzystny termin
płatności za usługę - 30 dni. Od 1 stycznia 2019 r. to Przedsiębiorstwo będzie odbierało odpady
z terenu gminy Gizałki.
Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
1) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Gizałki.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
Uchwała Nr III/18/2019 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 5 do protokołu.
Przewodniczący Rady złożył gratulacje Radnemu Mariuszowi Szczepaniakowi w związku
z wyborem na wiceprzewodniczącego komisji.
2) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019
rok Gizałki podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
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3) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2019
rok.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady
Gminy Gizałki na 2019 rok podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do
protokołu.
4) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 podjęta została jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.
5) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
Uchwała Nr III/22/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego
uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób
objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 podjęta
została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
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6) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku
albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych
wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
Uchwała Nr III/23/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do
protokołu.
7) w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radny Tadeusz Kostuj zapytał, czego dotyczą wydatki majątkowe zapisane w paragrafie 2,
w punkcie 3
Skarbnik poinformowała, że w planie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany dwóch
zadań: pierwsze - rozbudowa drogi gminnej w m. Wierzchy, drugie - nadbudowa z przebudową
budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizałkach. Po podjętych próbach realizacji inwestycje te nie
zostały wykonane, są zaplanowane do realizacji na 2019 r. Z uwagi na nie wykorzystanie
środków umniejszamy plan wydatków o te zadania.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
Uchwała Nr III/24/2018 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018 podjęta została
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
8) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
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Uchwała Nr III/25/2018 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2028 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
9) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019
a) Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
b) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu.
Wójt poinformował, że w stosunku do projektu budżetu wprowadzono następującą zmianę:
Wprowadza się zmianę w planie wydatków (załącznik nr 2 do uchwały) polegającą na
przeniesieniu planu wydatków bieżących w kwocie 9.800,00 zł w dziale 853 Pozostałe zadania
w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395 z § 401 wynagrodzenia osobowe do § 404
dodatkowe wynagrodzenie roczne. Wydatki dotyczą realizacji projektu z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów
w Gminie Gizałki”. Wysokość planowanych w projekcie budżetu dochodów i wydatków po
zmianach zaproponowanych autopoprawką nie ulega zmianom.
Głosowanie autopoprawek Wójta.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały
budżetowej na rok 2019
Skarbnik Gminy Donata Potocka odczytała Uchwałę Nr SO-0952/19/4/KA/2018 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 3 grudnia 2018 roku
w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem
i materiałami informacyjnymi Gminy Gizałki na 2019 rok. Opinia jest pozytywna i stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.
d) opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2019
Pan Jacek Janiszewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji
Rewizyjnej o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2019 rok. Opinia jest pozytywna.
Pan Mariusz Szczepaniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji przedstawił opinię Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o projekcie budżetu Gminy
Gizałki na 2019 rok. Opinia jest pozytywna.
Pan Tadeusz Kostuj Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania
Mieniem Komunalnym przedstawił opinię Komisji Budżetu Finansów i Gospodarowania
Mieniem Komunalnym o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2019 rok. Opinia jest pozytywna.
Pan Jacek Dabrowski Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej
przedstawił opinię Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej o projekcie budżetu Gminy
Gizałki na 2019 rok. Opinia jest pozytywna.
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Pan Henryk Osman Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego
przedstawił opinię Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego o projekcie budżetu Gminy
Gizałki na 2019 rok. Opinia jest pozytywna.
Opinie komisji stałych stanowią załączniki nr 14, 15, 16, 17 do protokołu.
Przewodniczący Rady zapytał kto chciałby zabrać głos w sprawie uchwały budżetowej przed
głosowaniem.
Radni nie mieli pytań.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
Uchwała Nr III/26/2018 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 podjęta została
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
10) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019 -2030
a) Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
b) przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu.
Wójt zgłosił autopoprawkę, w stosunku do projektu WPF Gminy Gizałki na lata 2019-2030
wprowadza się następujące zmiany:
1. Z wykazu przedsięwzięć na lata 2019-2022 (załącznik nr 2 do uchwały) wykreśla się
przedsięwzięcie „Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Gizałki w okresie od
01.01.2019 do 31.12.2020”. Na etapie opracowania projektu budżetu na 2019 r. oraz WPF
na lata 2019-2030 planowano realizację przedsięwzięcia w okresie dwuletnim. Po analizie
korzyści oraz zagrożeń wynikających z zawarcia umowy wieloletniej podjęto decyzję, że
zadanie będzie realizowane jako jednoroczne, na podstawie umowy zawartej na okres od
01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
2. W związku z wykreśleniem ww. przedsięwzięcia konieczne jest dokonanie zmiany
w załączniku nr 1 do uchwały, w pozycjach:
- 11.3 - wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy oraz 11.3.1
- bieżące wydatki objęte limitem; zmiana polega na zmniejszeniu wydatków w latach 2019
i 2020 r. o kwotę planowaną na ww. przedsięwzięcie tj. po 300.000,00 zł.
3. W załączniku nr 1, w informacjach uzupełniających, w poz. 11.1 - wydatki bieżące na
wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki zmniejsza się o środki na
wynagrodzenia w ramach projektu realizowanego z udziałem środków europejskich.
głosowanie autopoprawek Wójta
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
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c) głosowanie uchwały.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
Uchwała Nr III/27/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na
lata 2019 -2030 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
11) w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej Kaczmarek,
Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
Uchwała Nr III/28/2018 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budżetowego 2018 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
PUNKT – 6 – INTERPELACJE I ZAPTANIA RADNYCH
Radny Marek Szulc – odnośnie konserwacji Kanału Młynikowskiego. W poprzednich latach
koszenie odbywało się kosami w tym roku wjechały maszyny. Jednak ze względu na rosnące
tam drzewa nie wszędzie była możliwość dojazdu. W związku z czym ma pytanie, jak zostanie
rozliczone wykonanie usługi przez tą firmę - za całość, czy za wykonane metry?
Wójt odpowiedział, że to zadanie zostało zlecone przez Wody Polskie, które zarządzają
ciekami podstawowymi. Gmina nie ma z tym nic wspólnego, natomiast jeżeli te prace nie
zostały wykonane tak jak powinny, to wystąpimy do Wód Polskich, żeby przeprowadzono
wnikliwą kontrolę i sprawdzono, czy zakres prac jaki miał być zrobiony wykonano prawidłowo.
Wody Polskie zapewne ogłosiły przetarg w tym zakresie. Jeżeli te prace nie zostały jeszcze
odebrane to prawdopodobnie będzie można jeszcze to wykonać. Natomiast jeśli zostały
wykonane, to zawsze jest coś takiego jak gwarancja należytego wykonania usługi. I tutaj
prawdopodobnie będzie można skorzystać z takiej gwarancji. Ale nie potrafi na dzisiaj
powiedzieć jaki był zakres tej gwarancji, ponieważ gmina w tym nie uczestniczyła. Nigdy nie
uczestniczy.
Radny Henryk Osman - zaproponował, że Komisja Rolnictwa i Porządku Publicznego
przyjrzy się temu tematowi.
Radny Krzysztof Walendowski zapytał - co ze śmieciami, ponieważ poprzednia firma
pozabierała kosze. Obecnie minęło już 2 tygodnie i mieszkańcy pytają, co dalej ze śmieciami.
Kolejna firma będzie od 1 stycznia 2019 r., a co ze śmieciami, które są obecnie gromadzone?
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Wójt odpowiedział, że każdy z właścicieli posesji miał obowiązek zakupić pojemniki na
odpady i przynajmniej 95 % takie pojemniki zakupiło. Gdy wchodził system, który w tej chwili
obowiązuje Firma Eko–Skórtex, która świadczyła wówczas usługi złożyła ofertę, że może
wypożyczyć pojemniki. I niektórym właścicielom nieruchomości zostały wypożyczone. Na
zasadzie umowy-dzierżawy. W momencie gdy ta firma przegrała przetarg i nie będzie już
świadczyła usług, to ma prawo odebrać pojemniki. A właściciel posesji winien zakupić sobie
pojemnik. Umowa była zawierana pomiędzy firmą a właścicielem nieruchomości. Gmina nie
miała wglądu w te umowy. Jeśli ta umowa wygasła, to firma miała prawo zabrać pojemniki.
Natomiast zupełnie inną sprawą jest stan prawny firmy Eko-Skórtex, która z pewnych
względów nie powinna w obrocie prawnym w tym zakresie już funkcjonować. Dodał, jeżeli
ktoś oddał pojemnik już innej firmie, to jest to jego prywatna sprawa. Mieszkańcy, którzy nie
posiadali takich pojemników będą musieli je zakupić. Przedsiębiorstwo Komunalne
z Pleszewa, które będzie świadczyło usługi od nowego roku, będzie miało prawdopodobnie
propozycję zakupu pojemników w preferencyjnie niższej cenie niż ceny oferowane w sklepach.
Mieszkańcy o powyższym zostaną poinformowani. Będzie można je zakupić prawdopodobnie
w Zakładzie Komunalnym w Gizałkach, w określone dni. Obecnie doraźnie można zakupić
worki w odpowiednim kolorze do danych odpadów.
Radny Krzysztof Walendowski zapytał, kto odbierze obecnie zgromadzone śmieci?
Wójt odpowiedział, że Przedsiębiorstwo Komunalne Pleszew. Mieszkańcy mają wystawiać
śmieci zgodnie z harmonogramem.
PUNKT – 7 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI
Ireneusz Zawal Sołtys Sołectwa Toporów poinformował, że mieszkańcy mają wykupione
kosze metalowe od Zakładu Komunalnego, ale nie były odpowiednie i dlatego poprzednia
Firma zastąpiła je innymi.
Wójt wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo Komunalne Pleszew, które będzie świadczyło usługi od
1 stycznia 2019 r. poinformowało go, że będzie odbierało odpady z koszy metalowych
wcześniej zakupionych przez mieszkańców.
Radny Henryk Osman zapytał, czy będą wykazy odbioru odpadów.
Wójt odpowiedział, że będą zatwierdzone harmonogramy, które będą również zamieszczone
na stronie internetowej gminy. Pierwsza zbiórka odbędzie się 10 stycznia 2019 r.
PUNKT – 8 – ZAKOŃCZENIE OBRAD
Z uwagi na wyczerpanie porządku Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad III sesji
Rady Gminy Gizałki VIII kadencji o godzinie 14.15
Protokołowała

Przewodniczący Rady

Teresa Andrzejak

Roman Rojewski
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