Protokół nr XVIII/2020
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się
11 sierpnia 2020 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100,00 % składu osobowego
Rady Gminy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w Sesji udział
wzięli zaproszeni goście:

Wójt – Robert Łoza
Skarbnik – Donata Potocka
Radca Prawny - Marcin Rajman

Przewodniczący Rady Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16:00
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych).
PORZĄDEK OBRAD XVIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Gminy Gizałki.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
2) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
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3) w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej pojemności,
przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
4) w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Gizałki nie ma
obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu;
5) w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020;
6) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata
2020-2031.
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.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
przyjęła porządek obrad.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XVII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są pytania, uwagi do protokołu
z XVII sesji.
Radni nie mieli uwag.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
przyjęła protokół z XVII Sesji Rady Gminy Gizałki.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania?
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Radny Tadeusz Kostuj zapytał, na co zostały przekazane środki pozyskane w ramach
konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”?
Wójt odpowiedział, że gmina złożyła wniosek, konkurs był organizowany przez
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Gmina otrzymała dotację
w kwocie 26.940,00 zł na urządzenie terenu rekreacyjnego w m. Gizałki przy ul. Kolejowej,
w miejscu gdzie znajdował się przystanek autobusowy. Obiekt ten został rozebrany. W tym
miejscu powstanie wiata przystankowa, teren zostanie zagospodarowany poprzez częściowe
utwardzenie, wykonanie alejek. Zaplanowana została tam siłownia zewnętrzna, ławeczki powstanie teren rekreacyjny. Przedsięwzięcie będzie łączone ze środkami FS wsi Gizałki.
Radni nie mieli więcej pytań.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała nr XVIII/135/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XVIII/135/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Uchwała nr XVIII/136/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady oraz określenia warunków
i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XVIII/136/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na
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których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, która stanowi załącznik
nr 7 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Uchwała nr XVIII/137/2020 w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek o określonej
pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały.
W paragrafie 2 punkt 13 opłaty za worek o pojemności 80 litrów była stawka 12 zł,
proponuje 8 zł.
W punkcie 14 za worek o pojemności 120 l była stawka 18 zł, proponuje 10 zł.
W punkcie 2 ppkt 13 za worek o pojemności 90 litrów była stawka 24 zł, proponuje 16 zł.
W punkcie 14 za worek o pojemności 120 l była stawka 36 zł, proponuje 20 zł.
Dodał, że autopoprawki wypracowali wspólnie na komisjach łączonych. Stawki poparte są
konkretną kalkulacją kosztów jakie gmina będzie ponosiła w oparciu o ostatnio ogłoszony
przetarg na zbieranie i transport odpadów. Przetarg nie jest rozstrzygnięty, ale daje podstawy
aby mówić, że koszty się zmniejszą w porównaniu do tego co kalkulowali na początku.
Radni nie mieli pytań.
Głosowanie autopoprawki
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
przyjęła autopoprawkę,
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XVIII/137/2020 w sprawie stawki opłaty za pojemnik i za worek
o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów na terenie nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która stanowi załącznik
nr 10 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu
Uchwała nr XVIII/138/2020 w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina
Gizałki nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu.
Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.

4

Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XVIII/138/2020 w sprawie dowozu uczniów do szkół, wobec których
Gmina Gizałki nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Uchwała nr XVIII/139/2019 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020
Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XVIII/139/2019 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020, która
stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.
Uchwała nr XVIII/140/2020 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gizałki na lata 2020-2031
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XVIII/140/2019 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gizałki na lata 2020-2031, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
PUNKT – 6 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Radni nie zgłosili interpelacji.

PUNKT – 7 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że nawiąże do wcześniejszych wniosków jakie złożył na
sesjach Rady o obniżenie stawki opłat dla mieszkańców oraz w dniu wczorajszym na komisjach
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łączonych w zakresie segregacji bioodpadów. Dyskutowali nad tym wyszedł z propozycją
obniżki stawki opłaty o kwotę 3 zł od przydomowego kompostownika, Wójt twierdził, że
można to jeszcze skalkulować. Chciałby żeby nadal ten wniosek był brany pod uwagę, gdy
zajdzie taka możliwość, aby można to uwzględnić. Uważa, że większość mieszkańców poparła
by wniosek i że jest on uzasadniony. Radny dodał, że byłoby to też korzystne dla gminy.
Przewodniczący Rady zapewnił, że jeżeli będzie taka możliwość, to Rada Gminy pochyli się
nad tym tematem.
Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że dziękuje niektórym radnym, że byli za tym, żeby
firmy pozostały w systemie. Dodał, że teraz mają wybór pozostaną w systemie lub podpiszą
umowy we własnym zakresie. Podkreślił, że po długiej dyskusji zostało to ustalone.
Przewodniczący Rady stwierdził, że radny Bachorski nie powinien użyć sformułowania,
„niektórym radnym”, bo dzisiaj radni mają pełną wiedzę.
Radny Zbigniew Bachorski dodał, iż niepotrzebne były komentarze.
Przewodniczący Rady – unikajmy tego, też jest za tym.
Radny Tadeusz Kostuj zabrał głos w sprawie bezpieczeństwa. Dodał, że ponawia wcześniej
zgłaszany wniosek. Na wlocie drogi od Szymanowic w stronę Czołnochowa, jest potrzeba
oznakowania. Również wyjazd w kierunku na Białobłoty ze sklepu „Biedronka”. Potrzebne jest
wcześniej oznaczenie, że jest wyjazd.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że to nie jest w ich kompetencjach.
Radny Zbigniew Bachorski nawiązał do sprawy wotum zaufania, gdy wójt powiedział, że
była to decyzja bardziej polityczna niż merytoryczna i będzie to też miało konsekwencje jego
dalszych działań. Chciałby wiedzieć o jakie to konsekwencje chodzi ? Czy to może były
emocje?
Przewodniczący Rady powiedział, że to były emocje.
Wójt odpowiedział, że emocji nie ma żadnych. Jest tylko skutek określonych działań i tak musi
być. Czyli jeśli jesteśmy dla siebie życzliwi, jeżeli możemy wspólnie zrobić coś dobrego dla
mieszkańców tej gminy, to powinni działać razem.
Przewodniczący Rady powiedział, że nie udzielał informacji prasie a jemu zarzucali, że biega
do prasy. Ponadto dodał, że czytając artykuł stwierdził, że na komisjach oraz sesji takich słów
od radnego nie słyszał, więc kto tu biega do prasy. Podkreślił, że jeśli on ma coś do powiedzenia,
to mówi to na Sesji lub Komisji.
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PUNKT – 8 – ZAKOŃCZENIE OBRAD
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady
XVIII sesji Rady Gminy Gizałki o godz. 16:25
Protokołowała

Przewodniczący Rady

Teresa Andrzejak

Roman Rojewski
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