
Protokół nr X/2019 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

7 listopada 2019 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 sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu oraz kierownicy gminnych 

jednostek organizacyjnych, zaproszeni goście - lista obecności stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 10:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych).  

 

PORZĄDEK OBRAD X SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu IX Sesji Rady Gminy Gizałki. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019; 

 

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

lata 2019-2030; 

 

3) w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020; 

 

4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego 

na rok 2020; 

 

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za miniony rok szkolny 

2018/2019. 

 

7. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych. 

  

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

  

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

10. Informacje i wolne wnioski. 

 

11. 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 4 do protokołu.  

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU IX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do protokołu? 

Radni nie mieli pytań.  

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”  Rada Gminy 

przyjęła protokół IX Sesji Rady Gminy Gizałki.  

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym brał udział w posiedzeniu udziałowców ZGO 

w Witaszyczkach podczas, którego do porozumienia przystąpiło MIG Pleszew oraz Środa 

Wlkp. tym samym mamy w porozumieniu więcej samorządów. Zakład dobowo będzie mógł 

przerabiać większą ilość odpadów. Ma nadzieję, że wpłynie to na aspekt ekonomiczny tego 

zakładu i stawki drastycznie nie będą się zwiększały. 

Brał też udział w odbiorze inwestycji polegającej na przebudowie obiektu WTZ w Gizałkach, 

jest to obiekt gminny. Inwestycja obecnie jest zakończona, otrzymali pozwolenie na 

użytkowanie. Zakupione zostały regały na książki do biblioteki, po ich zamontowaniu 

pomieszczenie mogą zaprezentować radnym, mieszkańcom. 

Podpisał umowę na wykonanie drogi gminnej w m. Orlina. Inwestycja została zakończona,                         

w przyszłym tygodniu planowany jest odbiór.  

Ponadto została zakończona rekultywacja składowiska odpadów w Gizałkach, potrzebne były 

duże nakłady finansowe. Ostatecznie po przetargu inwestycja kosztowała 360 tys. zł. 

Pozyskano dotację w kwocie 146 341 zł tj. niecałe 50 %, ponieważ nie wszystkie koszty były 

kosztami kwalifikowanymi. Obecnie ten temat jest ostatecznie zakończony. Trzeba będzie 

jeszcze prowadzić monitoring składowiska. 

Radny Tadeusz Kostuj  poprosił o sprostowanie zapisu odnoszącego się do organizatora 

Święta Pieczonego Ziemniaka i Dnia Ekologii. Radny dodałby, że oprócz GCK organizatorem 

była również Szkoła Podstawowa w Gizałkach, ponieważ włożyła dość duży wkład                                      

w przygotowania. 

Wójt  wyjaśnił, że święto to jest organizowane przemiennie, co roku w innej szkole, w tym 

roku było w Gizałkach.    

Radny Jacek Dąbrowski zapytał o dzień 25 października, w którym była dokonana analiza 

dowozów szkolnych, czego konkretnie dotyczyła i czy są już efekty? Ewentualnie jakie są 



podjęte dalsze działania.    

Wójt odpowiedział, że dowozy szkolne w nowym roku będą musiały ulec reorganizacji                              

z uwagi na to, że autobus szkolny jest już wyeksploatowany. Mamy dwa wyjścia albo zakup 

nowego pojazdu, albo zlecenie przewozów przewoźnikowi zewnętrznemu, tak jak to jest                              

w przypadku szkoły w Białobłotach. Uważa, że powinni pójść w kierunku zlecenia przewozów 

firmie zewnętrznej. Po przeliczeniu kosztów jakie ponoszą na dzień dzisiejszy i stawki za 1km 

zaproponowanej przez przewoźnika zewnętrznego wychodzi, że korzystniej jest w tej chwili 

wziąć firmę zewnętrzną. Analizowali różne możliwości m. innymi zorganizowania tzw. 

przewozów otwartych. W związku z tym, że zajęcia w szkołach kończą się dość późno, 

przewozy otwarte byłyby trudne do zrealizowania. Rozmawiał też na ten temat                                                 

z przewoźnikami i nie bardzo chcieliby się tego podjąć, a koszty byłyby dość wysokie. W tym 

miesiącu podejmą decyzję o ogłoszeniu przetargu lub zapytania ofertowego, bo takie 

prawdopodobnie będzie z uwagi na niedużą kwotę jaka będzie do wydatkowania na to zadanie. 

Zorganizowane będą przewozy na zasadach przewozów zamkniętych, tak jak to odbywa się                  

w szkole w Białobłotach.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ  
 

Uchwała nr X/73/2019 w sprawie zmian planu budżetu. 

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 X/73/2019 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019, która stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

Uchwała nr X/74/2019 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2019-2030 

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 X/74/2019w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2019-2030, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Uchwała nr X/75/2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki                          

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020. 

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 X/75/2019 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki                

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2020, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Uchwała nr X/76/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 

rolnego na rok 2020. 

 

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 X/76/2019 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2020, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

PUNKT – 6 – INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH 

GMINY ZA MINIONY ROK SZKOLNY 2018/2019 

 

Sekretarz Gminy poinformowała, że przedkładanie informacji to wymóg ustawowy. Wójt 

każdego roku przedstawia radzie gminy taką informację, która opisuje, organizację jednostek 

oświatowych. Rok 2018/2019 to ostatni rok, w którym w szkołach podstawowych istniała klasa 

III gimnazjalna. Łącznie mieliśmy 61 uczniów klas III gimnazjalnych w 3 oddziałach. 

Analizując informację stwierdzić należy, że średnia liczba uczniów w klasach jest niska i jest 

to 15 uczniów w jednym oddziale. Na 66 etatów kadry pedagogicznej w gminie jest 

zatrudnionych 37 nauczycieli dyplomowanych. Szkoły realizują wiele programów rządowych 

oraz dofinansowanych przez gminę. Informacja stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

  

PUNKT – 7 – INFORMACJA NT. ANALIZY OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH 

 

Przewodniczący Rady przedstawił informację nt. analizy oświadczeń majątkowych. 
  

PUNKT – 8 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

 

Wójt poinformował, że wpłynęły cztery  interpelacje  radnego Zbigniewa  Bachorskiego                      

w następujących sprawach: 

1) budowy drogi asfaltowej w m. Tomice Młynik. Jest to zadnie inwestycyjne, które jak 

przypuszcza przekracza kwotę 1 mln zł. W przyszłorocznym budżecie trzeba będzie realizować 

te drogi, które będą miały możliwość dofinansowania. W wieloletnim planie inwestycyjnym, 

można tę drogę umieścić, ale to oczywiście za zgodą radnych.  

2) wykonania zjazdów z drogi wojewódzkiej na drogi gminne, w celu dojazdów do posesji 

prywatnych. Skierowaliśmy tą interpelację i nasze pismo do WZDW w Poznaniu. Wpłynęła 

odpowiedź Dyrektora WZDW, w której informuje, że zjazdy na drogi gminne zostaną 

wyremontowane oraz  poprawiona nawierzchnia tych zjazdów. Na tereny prywatne zjazdy 



trzeba wykonać we własnym zakresie, tak stanowi prawo. 

3) wycinki topoli przy drodze wojewódzkiej nr 442 w m. Tomice. Pismo przekazaliśmy do 

ZDW. Planowana jest wycinka na przełomie tego i przyszłego roku. 

4) ustawienia tabliczek kierunkowych w m. Tomice do kilku posesji. Posesje te są przy drogach 

prywatnych. Wcześniej zostało ustalone, że tabliczki będą montowane tylko przy drogach 

gminnych. Przy drogach prywatnych mieszkańcy mogą zamieścić tabliczki we własnym 

zakresie. Można ustalić zakup ze środków Funduszu Sołeckiego lub rada gminy musiałaby 

zabezpieczyć dość dużą kwotę na zakup tych tabliczek dla wszystkich mieszkańców z terenu 

gminy. 

Wpłynęła również interpelacja Radnego Henryka Osmana  w sprawie  budowy oświetlenia 

ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 4313P w m. Orlina Mała (około 180 m). Jest to zadnie 

inwestycyjne. Na przyszły rok wstępnie zaplanowano budowę dróg, na które można uzyskać 

dofinansowanie. Innych zadań nie planujemy dlatego, że mamy poważne zobowiązania 

finansowe m. innymi budowa sali sportowej w Gizałkach. Póki co drogi są ważniejsze, jest to 

kwestia przedyskutowania. 

Interpelacja Jacka Dąbrowskiego dotyczy ustawienia jednego punktu świetlnego na 

skrzyżowaniu dróg gminnych Wronów, Toprów. Temat był już zgłaszany przez sołtysa. 

Postawienie jednego punkt oświetleniowego to kosztowna sprawa. Wykonanie samego 

przyłącza lampy to koszt przynajmniej kilkunastu tysięcy złotych. Poinformował, że 

przeliczając, to w przypadku ustawienia kilkunastu lamp koszt jest mniejszy i wynosi około                   

6 tys. zł za latarnię, natomiast pojedyncza lampa to koszt około 15 tys. zł. Można tutaj rozważać 

postawienie lampy, która jest zasilana ogniwami fotowoltaicznymi, ale jest to też koszt                            

10-12 tys. zł. 

 

PUNKT – 10 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że wójt mówił, iż budowa drogi na Młyniku to koszt                  

1 mln zł, ale to jest koszt nowej drogi, a tam wystarczy położenie dywanika. 

Wójt odpowiedział, że najpierw należy załatwić pozwolenie na budowę, wzmocnić 

podbudowę. To i tak koszt za 1 km wychodzi około 1 mln zł.  

Radny Zbigniew Bachorski stwierdził, że zapewne byłby mniejszy koszt. Kolejna sprawa 

budowa ścieżki rowerowej Gizałki-Tomice. Zapytał, czy w przyszłorocznym budżecie 

podzielimy to zadanie na etapy? 

Wójt odpowiedział, że rozmawiał o tej inwestycji z dyrektorem ZDW. Program, który był 

realizowany w latach 2018/19 zakończył się. W przyszłym roku nie planują kontynuacji tego 

programu. Planują go uruchomić od roku 2020. Uważa, że wtedy trzeba złożyć wniosek                                

i próbować to zadanie realizować z ZDW. Ostateczne decyzje będą po zatwierdzeniu budżetu 

przez sejmik województwa, ale póki co tak to wygląda. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał o sprawę budowy sali sportowej w m. Tomice? 

Przypomniał, że w roku 2017 wójt powiedział, że o tym zdecyduje nowa rada. 

Wójt odpowiedział, że  jest to druga pod względem ważności inwestycja oświatowa na terenie 

gminy i jak najbardziej muszą o tym rozmawiać. Natomiast muszą wziąć pod uwagę 

możliwości finansowe gminy, które w jego ocenie oraz pani skarbnik stworzą się w kolejnej 

kadencji. Dodał, budujemy nie tylko obiekty oświatowe, budujemy drogi, oświetlenia - na to 

wszystko potrzeba pieniędzy. Tego typu obiekty buduje się z dofinansowaniem środków 



zewnętrznych. Jeśli takiej dotacji nie uzyskamy, to raczej będzie trudno wybudować wyłącznie 

ze środków budżetu gminy. Powinni zacząć rozmowy na ten temat w momencie gdy zostanie 

uruchomiony drugi okres programowania środków unijnych 2021/2026-27. Wtedy będzie 

wiadomo czy środki unijne będą dostępne i jakie obiekty będzie można z tych środków 

finansować. Podał przykład Gizałek gdzie pierwotnie planowano budowę większej sali 

sportowej, ponieważ w poprzednim okresie programowania była możliwość otrzymania dotacji 

do 85 % wartości. Okazało się, że w okresie programowania, który w tej chwili się kończy nie 

było już takiej możliwości. Żeby dostać dotację sala musiała być mniejsza. Dostosowali 

wielkość tej sali do możliwości pozyskania dotacji. W tym przypadku będzie dokładnie tak 

samo, czyli najpierw muszą się dowiedzieć czy będą środki, na jakiego typu obiekty. Następnie 

ustalić jaki ma być zakres inwestycji i dopiero zlecić opracowanie dokumentacji projektowej 

niezbędnej do pozyskania dofinansowania. W przeciwnym razie na rozmowach temat się 

skończy. Poprzednio tak było. Nie ma sensu wydawać pieniędzy po to, żeby później ten projekt 

modyfikować, przerabiać i robić coś od podstaw, ponieważ każdy projektant będzie sobie 

życzył zapłaty za taki dokument. A to są kwoty rzędu 60-80 tys. zł. Tu trzeba podejść bardzo 

rozważnie i rozsądnie. Dlatego powiedział, że jeszcze pod koniec tej kadencji należy 

rozmawiać, należy się dowiedzieć jakie obiekty mają szansę na dofinansowanie i pod to 

opracować koncepcję i być może jeszcze uda się przygotować projekt. Ale przypuszcza, że 

realizacja może być dopiero w następnej kadencji, ponieważ finansowo nie będziemy w stanie 

tego udźwignąć.  

Radny Zbigniew Bachorski zauważył, że w sytuacji jak nie ma projektu, to nie ma z kim 

rozmawiać. Kolejna sprawa, to  wejście do przedszkola przy szkole w Białobłotach. Stwierdził, 

od razu przedszkola nie wybudujemy, łatwiej byłoby postawić wiatrołap. 

Wójt odpowiedział, że to wiązało się z tym, że w przedszkolu było więcej dzieci w tej chwili 

jest mniej. I ten problem jest mniejszy. Trzeba będzie o tym pomyśleć w przyszłości. 

Przewodniczący Rady dodał, że jeżeli chodzi o wiatrołap to uważa, że będzie to środek 

zastępczy. Przypomniał, że na ten temat już rozmawiali na Komisji Oświaty gdzie sugerował, 

że gdyby była dokumentacja projektowa wystarczy postawić trzy ściany przy sali 

gimnastycznej. Dodał, nie można podchodzić w ten sposób, że w Tomicach musi być sala. 

Uważa, że koniecznością i potrzebą jest rozbudowa Przedszkola na Białobłotach. Prosił 

pojechać tam w okresie zimowym i zobaczyć sami z jakimi trudnościami borykają się panie 

przedszkolanki. Tam nie ma porządnej szatni, są warunki, za które mówi wprost, że 

powinniśmy się wstydzić. Należy robić wszystko w miarę możliwości finansowych jak się da. 

W tej chwili priorytetem jest sala gimnastyczna w Gizałkach. I każdy z radnych ma 

świadomość, że należy tę inwestycję doprowadzić do zakończenia. I wcale nie neguje potrzeby 

sali gimnastycznej w Tomicach. Uważa, że jest potrzebna, bo jest to jedyna szkoła, która nie 

będzie miała porządnej sali, jest jak najbardziej za, ale nie można negować potrzeb szkoły                                           

w Białobłotach. 

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział, że nie neguje. Zapytał, czy nie jest to wstyd, że nie 

ma sali sportowej w Tomicach? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wstyd to jedna sprawa, a możliwość to jest druga 

sprawa. Obiema rękoma się podpisuje za, gdyby tylko była możliwość finansowa. Dodał, 

dokończmy w Gizałkach, jak pan wójt przedstawił, rozmawiajmy. Być może sytuacja się 

zmieni, ale przygotujmy się do sali gimnastycznej w Tomicach. Takie jest jego zdanie i popiera 

to. Nie neguje potrzeby. Na dzień dzisiejszy jest w Tomicach 200 dzieci i jest potrzeba sali 

gimnastycznej, wszyscy o tym wiemy. Prosi nie odbierać wójta i jego że są temu przeciwni.             



W miarę  możliwości będą robili wszystko i myśli, że rada na tym tematem też się pochyli, 

będzie popierała, żeby ta sala powstała. Ale prosi nie negować potrzeb szkoły podstawowej                

w Białobłotach.  

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział, że nie neguje, prosił przedstawić koszty i się 

pochylą nad tym. 

Radny Andrzej Kaczmarek w imieniu mieszkańców zgłosił potrzebę zainstalowania 1 lampy 

w m. Czołnochów oraz na ulicy Wąskiej w Leszczycy. 

Wójt odpowiedział, jest to kwestia budżetu przyszłorocznego. 

Radny Andrzej Kaczmarek  dodał, że z tego co wie, dokumentacja jest przygotowana. 

Wójt odpowiedział, że jeszcze w poprzedniej kadencji była. 

Radny Andrzej Kaczmarek  zgłosił usunięcie  garbów na drodze ul. Wąskiej w Leszczycy. 

Wójt odpowiedział, że jak będą środki finansowe, jeszcze w tym roku postarają się to zrobić. 

Na dzisiejszej sesji przesuwali w budżecie środki na odśnieżanie. Jeśli ich nie wykorzystają to 

zostaną przekazane na niwelację garbów na tej drodze. 

Radny Krzysztof Walendowski zwrócił uwagę, że jego zdaniem dyskusja pomiędzy 

Przewodniczącym a radnym Bachorskim była niepotrzebna. Domagali się od początku roku, 

żeby się spotkać i objechać drogi, inwestycje. Dzisiaj jest dyskusja, licytujemy się bo nie ma 

rozmów i nie ma uzgodnień co będziemy kolejno robili. Podejrzewa, że wszyscy by się co do 

kolejności zgodzili i ta dyskusja by dzisiaj się nie odbyła. 

Przewodniczący Rady  odpowiedział, że zaproponował wyjazd w dniu wczorajszym na 

komisji i radni odpowiedzieli, że teraz to nie ma potrzeby.  

Radny Krzysztof Walendowski  stwierdził, że zabrakło uzgodnień. 

Radny Tadeusz Kostuj poruszył temat bezpieczeństwa na drogach, zabezpieczenia znakami 

skrzyżowania Szymanowice - Czołnochów. Sprawę kolejności załatwiania wniosków 

dotyczących m. innymi instalowania lamp przy drogach gminnych. Ponadto przypomniał jego 

wcześniejsze wnioski o naprawę, dziur  na drogach w m.  Szymanowice.  

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał, czy można będzie obliczyć szczegółowo koszt budowy 

drogi na Młyniku oraz ile kosztowało by wybudowanie przedszkola w Białobłotach. Po to, żeby 

było wiadomo o jakich kwotach mówią. Brak takich informacji powoduje że trudniej im się 

podejmuje decyzje. Dodał też, że jest to ważne gdy mówimy o inwestycjach. 

Wójt odpowiedział, że można to zrobić na etapie projektu, inaczej nie jest tego w stanie 

określić. 

Radny Mariusz Szczepaniak zapytał o możliwą realizację wniosku zebrania wiejskiego 

mieszkańców Nowej Wsi w sprawie postawienia przystanku autobusowego przy drodze 

wojewódzkiej na Konin?  

Wójt odpowiedział, że jest to zadanie do przyszłorocznego budżetu. Jest tam problem 

techniczny dotyczący ustawienia tego przystanku. Droga ta jest planowana do przebudowy 

przez ZDW i trzeba będzie to sprawdzić w projekcie budowlanym.  



PUNKT – 11 –  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady X sesji Rady 

Gminy Gizałki o godz. 11:30 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak              Roman Rojewski 

 

 

 


