
 

Protokół nr XII/2019 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

30 grudnia 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 14:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XI Sesji Rady Gminy Gizałki. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

1) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki; 

2)  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok; 
3)  w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Gizałki na 2020 r; 
4) w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019; 

5) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki 

na lata 2019-2030; 

6) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Gizałki; 

7) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na 

lata 2020 -2031  

-  odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020 -2031;  

-  przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;  

- dyskusja nad projektem uchwały; 

-  głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek; 

-  głosowanie uchwały.  

8) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020  

-  odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020;  

-  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały   budżetowej na rok 2020;  

-  odczytanie opinii komisji stałych o projekcie budżetu na rok 2020;  

-  przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;  

- dyskusja nad projektem uchwały; 

-  głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek; 



-  głosowanie uchwały.  

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Informacje i wolne wnioski. 

9. 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 Z XI 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 XI Sesji Rady Gminy Gizałki.  

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Radny Zbigniew Bachorski poprosił o udzielenie informacji ze spotkania wójta z dyrektorami 

szkół podstawowych z terenu gminy Gizałki w dniu 11.12 br.  

Wójt odpowiedział, że spotkanie dotyczyło realizacji zadań z zakresu administracji i obsługi 

płacowej placówek oświatowych, zakresu kompetencji dla pracowników, którzy realizują te 

zadania. Dotyczyło również uwarunkowań finansowych dla kierowników poszczególnych 

szkół czyli dyrektorów, którzy musieli zapoznać się z  warunkami, które zostały wcześniej już 

ustalone. Rozważali możliwość przesunięcia pracowników z obiektu UG do innego obiektu. 

Pozwoliło by to usprawnić pracę oraz spowodowało, że te osoby wykonywałyby swoje 

czynności administracyjne i księgowe na oprogramowaniu, które będzie niezależne od 

oprogramowania urzędu gminy. Wiążę się to przede wszystkim z ochroną danych osobowych.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ  

 

Uchwała nr XII/84/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki. 

 



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 XII/84/2019 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki, która 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Uchwała nr XII/85/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2020 rok. 

 

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 XII/85/2019 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2020 rok, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Uchwała nr XII/86/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy Gizałki na 2020 r. 

 

Radni nie mieli pytań.  

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

podjęła uchwałę nr XII/86/2019 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

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

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.  

 

Uchwała nr XII/87/2019 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019 

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 XII/87/2019 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019, która stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

 

Uchwała nr XII/88/2019 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 XII/88/2019 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2019-2030, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.  

 

Uchwała nr XII/89/2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Gizałki. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.  

Radny Zenon Andrzejewski poprosił o udzielenie informacji mieszkańcom odnośnie zmian 

do tej uchwały, która była już podjęta na poprzedniej sesji.  

 

Wójt wyjaśnił, że w paragrafie 4 poprzednio podjętej uchwały był zapis, że uchwała wchodzi 

w życie z dniem podjęcia. Zapis ten został zakwestionowany, ponieważ uchwała powinna być 

ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwała będzie miała 

moc obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.   

  

Przewodniczący Rady  dodał, że dla niektórych z mieszkańców jest to bardzo ważna uchwała.  

 

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

podjęła uchwałę nr XII/89/2019 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie 

Gizałki, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  

 

Uchwała nr XII/90/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na 

lata 2020 -2031  

 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.  

 

-  przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;  

 

Wójt złożył autopoprawkę, która stanowi załącznik nr 19 do uchwały. 

 

- dyskusja nad projektem uchwały 

 

Radny Zbigniew Bachorski poprosił, o omówienie punktu - Opracowanie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Ruda 

Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice, Tomice zaspokojenie potrzeb w zakresie 

ładu przestrzennego. Dodał, że radni mieli to przedstawione, prosił o zapoznanie ze sprawą 

mieszkańców. 

Wójt poinformował, że  zmieniły się przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym. Myśli tutaj 

o obszarach, które są objęte oddziaływaniem farmy wiatrowej na terenie gminy Gizałki (Ruda 

Wieczyńska, Nowa Wieś, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice, Tomice,). Obszary oddalone 

na odległość około 1,5 km od elektrowni wiatrowych muszą być wyłączone spod zabudowy 



mieszkaniowej. Wprowadziła to niekorzystna dla nas ustawa. Chcąc złagodzić tę regulacje, na 

którą nie mieliśmy jakiegokolwiek wpływu (przepisy ustanowił parlament). Zaproponowali, 

żeby opracować, a następnie uchwalić plany zagospodarowania przestrzennego, które będą 

dopuszczały zabudowę mieszkaniową na obszarach objętych tymi planami. W ten sposób nie 

ograniczalibyśmy mieszkańcom całkowicie zabudowy mieszkaniowej na terenach, na których 

występuje oddziaływanie farm wiatrowych. Stąd propozycja rozpoczęcia prac planistycznych 

ażeby takie obszary można było w dalszym ciągu zabudowywać.   

Radny Zbigniew Bachorski zwrócił uwagę, żeby przy okazji opracowywania planu 

zagospodarowania przestrzennego chronić nowo powstające osiedla (jak np. Leszczyca) przed 

tego typu budowlami jak fermy.  Zapytał ile wniosków wpłynęło? 

Wójt odpowiedział, że w tej chwili wpłynęły dwa wnioski. Przypuszcza, że będą kolejne. Ten 

przepis wszedł w życie od połowy roku. Mieszkańcy wiedzieli wcześniej o tym przepisie 

dlatego już wcześniej składali wnioski o ustalenie warunków zabudowy, na terenach gdzie 

planowali tego typu obiekty mieszkalne. Przypuszcza, że w kolejnych latach będzie takie 

zapotrzebowanie. Zwrócił uwagę, że opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, 

które dopuszcza możliwość zabudowy mieszkaniowej na tych obszarach nie powstanie w ciągu 

miesiąca, czasami powstaje w ciągu roku lub trwa dłużej. Dlatego trzeba jak najszybciej 

rozpocząć te prace ażeby nie ograniczać zabudowy mieszkaniowej tam gdzie tylko to możliwe. 

Planowali przygotować plan pod kątem oddziaływania farmy wiatrowej, natomiast nie 

analizowali tego pod kątem ograniczeń realizacji innych inwestycji. Tutaj jest już kwestia 

uzgodnienia przez Radę. Jeśli Rada podejmie taką decyzję, że trzeba kolejne obszary 

wyznaczać i wprowadzać tam ograniczenia lub dopuszczenia realizacji określonych inwestycji, 

można to uczynić. Natomiast tutaj już będą ustalać szczegółowo, które jeszcze obszary. Na tą 

chwilę pan Bachorski wymienił przykładowo Leszczycę. Cała ta miejscowość nie musi być 

obejmowana tym planem. Natomiast jeśli inne obszary chcielibyśmy objąć, to trzeba 

przewidzieć kolejne środki finansowe i ustalić plan dla tych obszarów. Teoretycznie jest to 

wykonalne.  

Radny Zbigniew Bachorski - prosił o dyskusję. Dodał, będzie to taniej, mamy na to dwa lata.  

Wójt odpowiedział, że taniej nie będzie, ponieważ będziemy kalkulować powierzchnię. Czyli 

im większa powierzchnia, tym środki jakie wydamy na ustalenie planu są większe. Ale 

teoretycznie zrobić to można. To nie jest wykluczone i oczywiście te ograniczenia jeśli takowe 

miałyby być, też muszą być proponowane i przyjęte przez Rade, po konsultacjach społecznych.  

Radny Zbigniew Bachorski  stwierdził, że będą zebrania sołeckie,  to można by ten temat 

poruszyć, żeby nie przeciągać w czasie.   

Wójt odpowiedział, że możemy ten temat sygnalizować, natomiast konkretne rozwiązania będą 

proponowane później.  

Radny Tadeusz Kostuj  zapytał, wpłynęły dwa wnioski na budowę domów mieszkalnych, czy 

na budynki gospodarcze? 

Wójt odpowiedział, że na mieszkalne. Jeśli chodzi o budynki gospodarcze, tutaj nic się nie 

zmieniło. Tak samo jeśli chodzi o obiekty pod działalność gospodarczą. W tym zakresie nic się 

nie zmienia. Zmienia się tylko budownictwo mieszkaniowe, które na tym obszarze nie może 

powstawać.  



Radny Krzysztof Walendowski  zapytał, czy nie kłóci się to z ustawą Sejmu i czy będziemy 

na to mieli aż taki wpływ, że będziemy wydawać zgody, gdy ten plan zagospodarowania 

przejdzie? 

Wójt odpowiedział, jeśli mieszkańcy złożą wniosek o ujęcie w planie określonej działki pod 

zabudowę mieszkaniową to urbanista będzie musiał dokonać analizy tego terenu, czy ten teren 

na pewno nadaje się pod  budownictwo mieszkaniowe. Jeśli ta analiza wyjdzie pozytywnie 

wówczas ten plan będzie uchwalony. Wtedy właściciel nieruchomości jeśli będzie chciał tam 

wybudować budynek mieszkalny, to już nie będzie pozyskiwał decyzji o warunkach zabudowy 

tylko bezpośrednio pozwolenie na budowę. Będzie to ułatwienie, niejako jeden etap procedury 

administracyjnej zostanie wyeliminowany. Będzie potrzebny tylko wypis z planu, a nie decyzja 

o warunkach zabudowy, czyli to już nie będzie procedowane po raz kolejny. Będzie to 

ułatwienie dla mieszkańców. Tyle, że trzeba przewidzieć, które działki będą kiedyś pod 

zabudowę. To jest jedynie takie kłopotliwe, bo będzie trzeba z wyprzedzeniem pewne rzeczy 

przewidywać.  

Radny Zbigniew Bachorski zwrócił uwagę, że to należy uświadomić mieszkańcom, pół roku 

się kończy, minie termin, za dwa lata skończymy i wówczas, żeby kolejnym osobom się nie 

przypomniało i znowu trzeba będzie wyłożyć 150 tys. zł.  

Wójt odpowiedział, dlatego trzeba podejść do tego racjonalnie. Nie ma tutaj danych, ale                    

w ubiegłym roku było wydanych przynajmniej kilkadziesiąt decyzji administracyjnych                                              

z wyprzedzeniem, żeby można było np. w tym, czy w kolejnym roku pobudować obiekt 

mieszkalny. Tak, że te decyzje były wydawane i było ich bardzo dużo. Jak podamy do 

wiadomości i poinformujemy mieszkańców, to więcej nie jesteśmy w stanie zrobić.  

Radny Krzysztof Walendowski  powiedział, być może ta ustawa się zmieni. 

Wójt odpowiedział, chciałby żeby się zmieniła. Jeśli się zmieni to nie wydamy tych pieniędzy.  

Radny Tadeusz Kostuj  zauważył, że powinni dążyć, żeby ustawa się zmieniła, żeby nie 

ponosić kosztów.  

- głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek wójta  

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

przyjęła autopoprawki wójta. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.  

 

-  głosowanie uchwały 

 

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

podjęła uchwałę nr XII/90/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki 

na lata 2020 -2031, która stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Uchwałę nr XII/91/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.  



 -  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały   budżetowej 

na rok 2020  

 

Skarbnik Gminy Donata Potocka odczytała Uchwałę Nr SO-0952/18/4/Ka/2019 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2019 roku                          

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gizałki na 2020 rok.  

 

Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

-  odczytanie opinii komisji stałych o projekcie budżetu na rok 2020  

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jacek Janiszewski przedstawił opinię Komisji 

Rewizyjnej o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2020 rok. Opinia jest pozytywna. 

  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej - Jacek Dąbrowski 

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

Gizałki na 2020 rok. Opinia jest pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego - Henryk Osman przedstawił 

opinię Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2020 

rok. Opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym 

Tadeusz Kostuj przedstawił opinię Komisji Budżetu Finansów i Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2020 rok. Opinia jest pozytywna.  

 

Opinie stanowią załączniki  od 24-27 

 

 

-  przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu. 

 

Wójt przedstawił autopoprawki, które stanowią załącznik nr 28 do uchwały   

 

- dyskusja nad projektem uchwały  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał o zapis w załączniku nr 5 budowa drogi Kolonia Obory-

Studzianka (600 m). Czy to będzie jeden etap budowy, czy będzie tam położony asfalt oraz czy 

przewidziane jest dofinansowanie z zewnątrz.  

Wójt odpowiedział, że mamy opracowaną dokumentację projektową na ponad 900 mb. drogi. 

Dokumentacja została opracowana w związku z tym, że obecnie droga nie jest wyjeżdżona na 

gruncie stanowiącym własność gminy. Musieli rozgraniczyć te grunty, opracować 

dokumentację projektową i wystąpić do Starostwa o wydanie pozwolenia na budowę                                 

z jednoczesnym obowiązkiem wykupu gruntów, na których znajduje się obecnie droga. Jest to 

pierwszy etap, ponieważ cała ta droga ma ponad 2800 m. Planują wykonać tylko ten odcinek, 

gdzie nie był uregulowany stan prawny, natomiast pozostała część drogi jest to kwestia lat 

następnych. Jest to dość ważna droga z uwagi na to, że z drogi wojewódzkiej można jechać                   

w kierunku Zagórowa i dość dużo pojazdów tam jeździ. Ponadto Studzianka, to jedyna 

miejscowość  na terenie naszej gminy, która nie ma nawet metra drogi asfaltowej. Od wielu lat 



były czynione starania o budowę tej drogi, ale nie było możliwości. W tej chwili jest taka 

możliwość Gmina złożyła wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego. W tej chwili nie 

potrafi powiedzieć jaką kwotę otrzymamy oraz kiedy wpłynie. Budżet gminy zakłada również 

realizację innych dróg, ale na tą chwilę nie wie które zostaną zrealizowane i w jakim zakresie, 

ponieważ wnioski o przyznanie dotacji zostały złożone i nierozpatrzone. Jak zostaną 

pozytywnie rozpatrzone i przyznane kwoty dotacji, wówczas będziemy rozmawiać, które drogi 

i w jakim zakresie będą realizowane. Na razie są przymiarki, które polegają na tym, że albo 

zabezpieczamy nasz wkład własny, albo zabezpieczamy środki na wykup gruntów, które są                 

w tej chwili zajęte pod drogi a nie są własnością gminy.         

Radny Zbigniew Bachorski dodał, że do drogowskazu Studzianka jest 600 m.  

Wójt odpowiedział, że to jest dalej, do pierwszego skrzyżowania w lewo, około 900 m.  

Radny Zbigniew Bachorski - kolejna droga Orlina Duża-Białobłoty, zabezpieczona kwota 

270 tys. zł. Zapytał, czy to jest na wykup gruntów i czekamy za dofinansowaniem 50%? 

Wójt odpowiedział, na tą drogę też mamy wykonaną dokumentacje projektową i ta droga                         

w znacznej części też znajduje się na gruntach prywatnych. W przyszłym roku zakładamy 

wykup tych gruntów. Po to żeby w latach kolejnych można było przystąpić do realizacji 

inwestycji. Wniosek nie został złożony, ponieważ finansowo nie bylibyśmy w stanie na tą 

chwilę tego udźwignąć.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał jaki koszt wynika z projektu?  

Wójt odpowiedział, pomiędzy 4 a 5 mln  zł i zapewne będzie realizowana w kilku latach. 

Radny Zbigniew Bachorski poinformował, że w 2017 roku było napisane w gazecie, że 

właściciel fermy dołoży do drogi 1 mln zł, czy jest to aktualne? 

Wójt odpowiedział, ta sprawa dotyczy drogi, która była wykonywana w 2017 roku w m. Orlina 

i z tą drogą nie ma to nic wspólnego.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, co należy zrobić, żeby na przyszły rok została wpisana 

do budżetu droga na Młynik. Trzeba pisać interpelację, chodzić po podpisy mieszkańców? 

Wójt odpowiedział, jeśli chcemy wprowadzić jakąkolwiek inwestycję, to musimy znaleźć                       

w budżecie środki na pokrycie tego wydatku.  Jeśli ktoś proponuje budowę 1 km drogi, która 

może kosztować między 600 - 1 mln zł,  to te pieniądze musimy znaleźć w budżecie gminy. 

Jakie są możliwości finansowe gminy jest zapisane w WPF i radni to otrzymali. Jeżeli                             

w przyszłym roku mamy wolnych środków na inwestycje w kwocie 850 tys. zł, to w tej kwocie 

musimy zaplanować inwestycje. Możemy do tego pozyskać dotacje. Jeśli jakaś droga 

umożliwia pozyskanie dotacji, to trzeba to czynić.  W tym roku złożyliśmy wniosek na drogę 

Tomice-Szymanowice, na ul. Wodną. Jest złożony przez powiat wniosek na ul. Kolejową                      

w Gizałkach, ponieważ tu jest szansa dofinansowania i mamy złożony wniosek na drogę 

Kolonia Obory - Studzianka. Jeżeli w przyszłym roku okaże się, że będzie możliwość złożenia 

wniosku na którąś z inwestycji, to będziemy składać i próbować pozyskać dofinasowanie. 

Natomiast na drogi lokalne o szerokości 3,5 m, na tą chwilę dotacji nie ma. Tylko na drogi                       

o podwyższonym standardzie o odpowiedniej infrastrukturze towarzyszącej można te dotacje 

w większych kwotach otrzymać. Jeżeli jest dotacja na poziomie 100-200 tys. zł, to nie 

wystarczy żebyśmy budowali drogę za 1,2 lub 3 mln zł. Natomiast pozostałe drogi:  z Białobłot 

na Orlinę, jeśli pokaże się możliwość pozyskania środków dotacji jak najbardziej tak, ale 



musimy te środki pozyskać. Dlatego w przyszłym roku planowany jest wykup gruntów. Droga 

Wierzchy, czy pozyskamy dotację, na tą chwilę nie widzi takiej możliwości, ale w kolejnych 

latach może pojawi się taka możliwość. Kolejne drogi Tomice ulice Ogrodowa, ul. Wodna. 

Najpierw musimy znaleźć pieniądze, żeby pozyskać dotacje. Nie da się zrobić w przyszłym 

roku dróg za 2 - 4 mln zł. Planujemy z roku na rok, chyba, że jest inwestycja strategiczna, duża 

bardzo kosztowana, to trzeba zaplanować z odpowiednim wyprzedzeniem. Przykład droga 

Tomice ul. Wodna, czy Białobłoty-Orlina. Inwestycje kosztowne i wymagające regulacji stanu 

prawnego gruntów. Pozwolenie na budowę tj. przygotowanie dokumentacji, które trwa czasami 

rok, półtora roku i dłużej. Ale jeśli jest to droga lokalna, wąska o niedługim odcinku, to możemy 

inwestycję wykonać w 1 roku. W przyszłym roku możemy rozmawiać, tak jak ostatnio mówili 

na komisjach łączonych, trzeba się spotkać przeanalizować i wtedy podjąć decyzję.  

Radny Tadeusz Kostuj zapytał o zapis w paragrafie 8, tutaj jest przewidziana kwota 10 tys. zł 

z tytułu opłat ochrony środowiska. Konkretnie jakich opłat dotyczą? 

Wójt odpowiedział, że chodzi o pieniądze, które gmina otrzymuje z tytułu korzystania ze 

środowiska przez podmioty gospodarcze. Jeśli przedsiębiorca posiada pojazd do celów 

służbowych zakupuje do niego benzynę lub olej napędowy, za każdy litr spalonego oleju                          

i benzyny wnosi opłatę do urzędu marszałkowskiego w odpowiedniej kwocie i procent z tej 

wpłaty wpływa na konto gminy. Podobnie jest w przypadku ścieków oraz deszczówki i wielu 

innych opłat, które wnoszą przedsiębiorcy za korzystanie ze środowiska. Środki te muszą być 

przeznaczone na zadania związane z ochrona środowiska np. zagospodarowanie odpadów, 

azbest.  

   

-  głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek. 

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

przyjęła autopoprawki wójta. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu.  

 

-  głosowanie uchwały  

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

Gminy podjęła uchwałę nr XII/91/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, która 

stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Wójt podziękował radnym za przyjęcie projektu uchwały budżetowej. Poinformował, że 

budżet ten jest dość ostrożnościowy jeżeli chodzi o realizowanie inwestycji z uwagi na to, że 

na tą chwilę nie znamy jeszcze wszystkich inwestycji, które będą realizowane w przyszłym 

roku. Zakładamy realizację określonych inwestycji. To które będą realizowane i w jakim 

zakresie będzie zależało od tego jakie środki i w jakim zakresie uda się nam pozyskać. 

Przypuszcza, że dowiedzą się o tym pod koniec lutego, być może na początku marca. Wtedy 

poinformuje jakie środki udało się pozyskać, które z zaproponowanych inwestycji uda się 

zrealizować. Mamy inwestycje, które muszą być zrealizowane np. te które dotyczą wykupu 

gruntów. Jeśli Starosta wyda pozwolenie na budowę z mocy prawa gmina musi te grunty 

wykupić. W kolejnym roku mamy najważniejszą inwestycję, która jest realizowana                                   



w ostatnich latach, myśli tu o sali sportowej w Gizałkach i obiektach towarzyszących.                            

W przyszłym roku zgodnie z umowami, które mamy zawarte do zapłacenia jest prawie                               

4.900 tys. zł. Na tą chwilę wszystkie te inwestycje są realizowane terminowo, planowo. Nie 

przewidujemy żeby ta inwestycja zdrożała, niemniej jednak ten bardzo duży wysiłek finansowy 

gmina będzie musiała ponieść. Planujemy również na ul. Wodnej w Gizałkach przebudowę 

odcinka kanalizacji sanitarnej. Wadliwe ułożenie powoduje, że musimy ją przebudować, 

łącznie z odtworzeniem jezdni. Będzie to poważny wydatek finansowy, sprawa jest bardzo 

pilna, ponieważ niedrożność kanalizacji powoduje podtapianie posesji ściekami. Nie wiemy co 

będzie ze ścieżką rowerową Gizałki-Tomice. Samorząd województwa prawdopodobnie będzie 

realizował tą inwestycję w przyszłym roku, szczegóły będzie jeszcze ustalał. Podkreślił, że rok 

2020 dla każdej z gmin będzie trudny z uwagi na to, że są zadania rządowe, które gminy do tej 

pory realizowały i otrzymywały refundację środków. Obecnie ta refundacja jest bardzo mocno 

zmniejszona. Poda tylko przykład oświaty, gdzie jeszcze w tym roku ze środków własnych, do 

zadań, które są zadaniami z zakresu administracji rządowej dokładaliśmy 987 tys. zł,                                    

a w przyszłym roku będzie to prawie 1400 tys. zł. Te środki moglibyśmy zainwestować 

chociażby w infrastrukturę drogową, powstałoby wówczas ponad 1 km drogi asfaltowej                         

z chodnikami. Podobnie sytuacja wygląda jeśli chodzi o pomoc społeczną, refundacja środków 

była znacznie większa w tej chwili jest mniejsza i to wszystko przekłada się na możliwości 

inwestycyjne samorządów. Ma nadzieję, że poczynania Rządu będą takie, że te środki będą 

wpływały w większych kwotach, bo jeśli dalej będzie utrzymana taka tendencja, to gminy 

przestaną inwestować, a będą wyłącznie administrować tym majątkiem, który posiadają. W tym 

kierunku to wszystko zmierza, chciałby żeby było tak jak 3-4 lata temu, a może i wcześniej. 

Mieliśmy określone środki i mogliśmy realizować te postulaty mieszkańców, które były na 

bieżąco zgłaszane. Zdaje sobie sprawę, że potrzeb jest bardzo dużo szczególnie                                          

w infrastrukturze drogowej. Po stronie budżetu w zakresie remontów dróg, chodników mamy 

zwiększone środki, ale one nie wystarczą na realizację wszystkich potrzeb, które zgłaszają 

mieszkańcy. Niemniej jednak musimy sobie uświadomić, że w najbliższych 6-7 latach musimy 

położyć nacisk na budowę, remonty i modernizację dróg. To powinien być priorytet, ponieważ 

jeśli nie utrzymamy tego samego poziomu finansowania infrastruktury drogowej, to za kilka lat 

dojdziemy do takiej sytuacji, że będziemy mieli piękne samochody a nie będziemy mieli nimi 

po czym jeździć. Jeśli zrealizujmy obiekt sportowy w Gizałkach, to później trzeba inwestować 

w infrastrukturę drogową, a w dalszej kolejności oświetlenie uliczne lub inne obiekty 

użyteczności publicznej. Po czym złożył podziękowania pani Skarbnik, która jak podkreślił 

spięła cały budżet i przygotowała go bardzo dobrze. Podziękowania złożył również 

kierownikom poszczególnych referatów jednostek organizacyjnych. Dodał, że każdy dołożył 

cegiełkę do budżetu, który będziemy realizować w przyszłym roku. Chciałby żeby dochody 

były jeszcze większe i żeby tych inwestycji można było jeszcze więcej zrealizować, ale 

realizacja następuje jak wpływają środki i na ile można środków pozyskać. Inwestycje 

zrealizowane przez Gminę w ciągu ostatnich 3 latach to kwota ponad 20 mln zł, a po 

zakończeniu roku 2020 będzie to prawie 27 mln zł w 4 latach. Biorąc pod uwagę budżet gminy 

Gizałki i jej możliwości, to uważa, że nie mamy się czego wstydzić wręcz przeciwnie 

powinniśmy się tym chwalić. Środki pozyskane to prawie 9 mln zł, uważa, że powinni iść dalej 

w tym kierunku i pozyskiwać każdą możliwą złotówkę żeby gmina rozwijała się 

infrastrukturalnie, żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Jeszcze raz podziękował za 

przygotowanie projektu budżetu oraz radnym za jego uchwalenie.                     

Przewodniczący Rady podziękowania skierował w szczególności do radnych za zrozumienie 

tematu, jednomyślne przyjęcie budżetu. 



PUNKT – 6 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

 

Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęła interpelacja radnego Andrzeja 

Kaczmarka, dotyczyła infrastruktury drogowej. Chodzi o budowę nawierzchni asfaltowej                   

w m. Leszczyca, na ul. Wrzosowej. Temat znamy, jest to ulica, która była wykonana z tłucznia 

granitowego kilka lat temu, systematycznie jest remontowana, naprawiana. Rozumie, że 

mieszkańcy woleliby jeździć po drodze asfaltowej. Niemniej jednak musimy poczekać na 

realizację ścieżki rowerowej od strony Tomic, która będzie realizowana prawdopodobnie                        

w kolejnym etapie. Po wykonaniu zjazdu oraz infrastruktury, będziemy mogli przymierzyć się 

do planowania tej inwestycji. Na tą chwilę nie mamy ani pozwolenia na budowę, ani projektu 

budowlanego. Uważa, że temat jest zgłoszony, przyjęty a do realizacji w latach następnych, 

oczywiście za zgodą większości radnych.  

 

Wpłynęła jeszcze interpelacja radnego Zbigniewa Bachorskiego, która dotyczy budowy sali 

sportowej w Tomicach. Odpowiedź zostanie udzielona w przyszłym tygodniu. 

      

PUNKT – 7 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radni nie zgłosili interpelacji, pytań. 

 

 

PUNKT – 8 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu komisji łączonych przedstawiał 

radnym  tę  informację, obecnie zapozna sołtysów. Jako gmina Gizałki otrzymaliśmy prezent 

od PGW w Koninie, odczytał pismo: 

Nadzór Wodny w Koninie w odpowiedzi na pismo rady informuję, że zgłosił prace 

konserwacyjne całego cieku pn. Kanał Czarnobrodzki do Planu utrzymaniowego na rok 2020 

zakres prac: wykoszenie skarp cieku, hakowanie dna, udrożnienie odcinkowo cieku, likwidacja 

zatorów, zastoisk oraz wycięcie krzaków na długości 14,8 km Kanału Czarnobrodzkiego,                      

w tym ok. 6 km na terenie gminy Gizałki.  

Dodał, że jest to cenna informacja, będą się starali również o wykonanie prac na dwóch 

pozostałych  kanałach: Młynikowskim i Oborskim. 

Radny Tadeusz Kostuj zgłosił propozycję, którą uważa można również przedyskutować na 

komisjach, aby być stanowczym w zakresie realizacji tych wniosków, które dotyczą, życia 

mieszkańców nawet drobnych napraw. Podobnie sprawa Funduszy Sołeckich, które                                 

w pierwszej kolejności winny iść na bezpieczeństwo, chodniki, budowy dróg. Taka powinna 

być kolejność. 

Wójt poinformował, że ma apel do mieszkańców o segregowanie odpadów komunalnych. Od 

tego w jakim stopniu te odpady będą prawidłowo segregowane będą zależały płatności, które 

realizuje gmina. Jeśli w śmieciarce, która zbiera plastik znajdą się innego rodzaju odpady 

wówczas gmina będzie obciążona kwotą 500 zł za każdą tonę źle posegregowanych odpadów. 

Pierwsza kontrola będzie przeprowadzona w styczniu br. Przy pierwszej zbiórce będą 

upominać, ale prawo jest takie, że obowiązkiem wójta jest wydać decyzję administracyjną                    

w której nakłada na właścicieli nieruchomości karę, która stanowi 200 % stawki. Przykładowo 



gdy od mieszkańca jest stawka 13 zł, to trzeba będzie zapłacić 26 zł od każdego mieszkańca. 

W przypadku nieruchomości, na której zamieszkuje kilka osób będą to bardzo dokuczliwe kary. 

Dlatego prośba o jak najlepszą segregację odpadów, ponieważ to się odbije na budżecie gminy 

i kosztach, które będziemy ponosić.  

Radny Krzysztof Walendowski  zapytał, jaką będziemy mieli pewność. Z tego co rozumie 

będzie to sprawdzane w Witaszyczkach.  Dodał, że mieszkańcy informują, że różne worki 

wrzucane są do jednego samochodu. Samochód zawiezie to do zakładu i my mamy być za to 

ukarani – pytał radny.  

Wójt odpowiedział, że tak to nie działa.  

Radny Zbigniew Bachorski  dodał, że tak jest,  firma zabiera na jeden samochód szkło i papier.  

Wójt odpowiedział, ale to co znajduje się w worku jest oceniane. Zanim pojazd wjedzie na 

teren zakładu jest nie tylko ważony ale jest osoba odpowiedzialna, która będzie wchodziła na 

pojazd, będzie filmowała i sprawdzała, co się znajduje w workach lub w śmieciarce. I gdy                      

w śmieciarce lub workach będą odpady nie takie jakie mają tam być, to gmina będzie ponosiła 

kary. My nie mamy innego wyjścia jak dotrzymać warunków segregacji. Natomiast odpady 

zmieszane też będą poddane analizie i będzie sprawdzane, czy odpady, które powinny być 

segregowane nie znajdują się w pojemniku na odpady zmieszane. Nie powinno się tam 

znajdować szkło, makulatura, plastik oraz bioodpady. Natomiast, to co nie podlega segregacji 

w pojemniku na odpady zmieszane może się znajdować.  

Pan Radosław Glapa Sołtys Sołectwa Nowa Wieś  zapytał, jak często zabierane są dzwony  

z odpadami segregowanymi.  

Wójt odpowiedział, że sprawa jest dość trudna, ponieważ każdy z mieszkańców powinien 

zbierać odpady we własnym zakresie na terenie swojej nieruchomości. Gmina zostawiła te 

dzwony po to, żeby pomóc mieszkańcom, którzy nie mają możliwości przechowywania 

odpadów w mieszkaniu. Tak nie powinno być, ponieważ nie mamy żadnego nadzoru, co jest 

do tych pojemników wkładane. Przy ich opróżnianiu w styczniu, gdy zostanie stwierdzone, że 

znajdują się odpady nie takie jakie powinny być, to będziemy musieli te pojemniki zdjąć. 

Odpady są odbierane raz w miesiącu W sytuacjach wyjątkowych można odebrać częściej, 

natomiast musimy liczyć się z tym, że gmina ponosi dodatkowe koszty. Te pojemniki nie muszą 

być regularnie opróżniane. To są pojemniki pomocnicze, nie docelowe. 

Pan Radosław Glapa Sołtys Sołectwa Nowa Wieś  dodał, że przez 3 tygodnie zgłaszał prośbę 

o odbiór dzwonów. W dniu 17 grudnia  br. auto przejechało, ale nie zabrało odpadów. Po jego 

telefonie firma przyjechała i zabrała jeden pojemnik w kolejnym dniu zabrali drugi.  

Wójt odpowiedział, że gmina płaci za każdą tonę zebranych odpadów i ma obowiązek raz                      

w miesiącu odebrać odpady od mieszkańców. Jeśli podjechał pojazd i nie zabrał odpadów, to 

gmina za to nie zapłaciła. Tutaj jest wina przewoźnika, który wysłał transport,  jeżeli nie zabrał 

śmieci, to jest jego problem. Faktura jest wystawiana przez ZGO, po zważeniu odpadów na 

terenie zakładu.  

Radny Mariusz Szczepaniak powiedział, że jest tak, że firma zabierając odpady zsypuje szkło 

i plastik do jednego pojemnika.  

Wójt odpowiedział, że jeśli tak jest, to sprawę wyjaśni. 



Pani Halina Osman Sołtys Sołectwa Krzyżówka zapytała jak będą rozkładane kary za 

niesegregowanie odpadów? 

Wójt odpowiedział, że każdy pojemnik będzie sprawdzany i w przypadku złej segregacji nie 

będzie odbierany albo będzie wydana decyzja administracyjna. 

Przewodniczący Rady podsumował, że jest to temat rzeka. Temat jest trudny, a system musi 

się samofinansować.  

Pan Stanisław Mikołajewski Sołtys Sołectwa Leszczyca  podziękował za naprawy dróg, 

usunięcie garbów na ul. Wąskiej oraz naprawę ul. Wrzosowej w Leszczycy.  

Pan Piotr Kopczyński Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie złożył wszystkim 

życzenia na Nowy Rok. 

Radny Kazimierz Woźniak w imieniu mieszkańców  złożył podziękowania za naprawę drogi 

Białobłoty - Orlina.   

 

Przewodniczący Rady życzył wszystkiego najlepszego, zgodnej współpracy.  

 

Wójt życzył wszystkim Szczęśliwego Nowego Roku. 

 

PUNKT – 9 –ZAKOŃCZENIE OBRAD 

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

Gminy Gizałki o godz. 15:40 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak              Roman Rojewski 

 

 

 


