Protokół nr XV/2020
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która
odbyła się 25 maja 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 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 16:00
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. Następnie stwierdził quorum
Sesji (15 radnych).

PORZĄDEK OBRAD XV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Gizałki.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020;
2) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na
lata 2020-2031;
3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na
zakup respiratora – sprzętu medycznego niezbędnego do działań
związanych ze zwalczaniem COVID-19;
4) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Gizałki;
5) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi;

6) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
7) w sprawie utraty mocy uchwały nr XXVI/141/2012 Rady Gminy Gizałki
z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gizałki, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
8) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2020;
9) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem

lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków;
10) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę
Gizałki;
11) w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki;
12) w sprawie powołania zastępcy dyrektora Gminnego Centrum Kultury
w Gizałkach;
13) w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach;

6. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
7. Sprawozdanie z działalności GOPS w Gizałkach za rok 2019 oraz wykaz potrzeb na rok
2020.
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.
Wójt zaproponował zmianę do porządku obrad poprzez wycofanie z porządku uchwały
w sprawie powołania zastępcy dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach.
Wyjaśnił, że jest to spowodowane tym, że w ub. tygodniu wygasł akt powołania dyrektora

GCK, w związku z tym są zobowiązani do zapewnienia płynności funkcjonowania tej jednostki.
Ustawa powala na powołanie osoby pełniącej obowiązki dyrektora GCK na czas określony nie
dłuższy niż 1 rok, proponuje do końca 2020 roku.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
przyjęła zaproponowaną zmianę.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wójt zaproponował wniesienie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyznaczenia
osoby pełniącej obowiązki dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach. Na to
stanowisko zaproponował pracownika GCK p. Judytę Podsądną. Na okres od 26.V-31 do 31
XII 2020 r.

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
przyjęła zaproponowaną zmianę.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Ponadto Wójt zaproponował wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały, która jak
przypomniał była proponowana na posiedzeniu na komisji łączonych: Uchwała w sprawie
wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów,
budynków i budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z
ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
przyjęła zaproponowaną zmianę.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Głosowanie porządku obrad po przyjętych zmianach.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
przyjęła porządek obrad z zaproponowanymi zmianami.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XIV 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 z XIV Sesji Rady Gminy Gizałki.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM

Radni nie mieli pytań.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała nr XV/107/2020 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Wójt zgłosił (drobną) autopoprawkę odnoszącą się do nazwy przedsięwzięcia w załączniku
nr 3, dział 801, rozdz. 80104, paragraf 6050. Przedsięwzięcie pt.: „ Przebudowa budynku szkoły
w Wierzchach na przedszkole wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych”,
zaproponował zapis: „Rozbudowa z przebudową budynku szkoły w Wierzchach na przedszkole
wraz z adaptacją pomieszczeń kuchennych i sanitarnych”. Jest to niezbędne do uzyskania
pozwolenia na budowę.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XV/107/2020 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020, która stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
Uchwała nr XV/108/2020 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 XV/108/2020 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gizałki na lata 2020-2031, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Uchwała nr XV/109/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu

Pleszewskiego na zakup respiratora – sprzętu medycznego niezbędnego do działań
związanych ze zwalczaniem COVID-19
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radny Zenon Andrzejewski – poprosił wójta o przekazanie informacji odnośnie udzielanej
pomocy.
Wójt poinformował, że zakup respiratora będzie sfinansowany przez trzy gminy powiatu
pleszewskiego: Gizałki, Chocz i Czermin. Każda z gmin zadeklarowała wstępnie
o przekazaniu kwoty 20 tys. zł, co umożliwi zakup tego urządzenia.

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XV/109/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Pleszewskiego na zakup respiratora – sprzętu medycznego niezbędnego do działań związanych
ze zwalczaniem COVID-19, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Uchwała nr XV/110/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Gizałki
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Wójt zaproponował drobną autopoprawkę, która dotyczy zapisu w Regulaminie w rozdziale
VII, paragrafie 14.1. „Utrzymanie zwierząt gospodarskich na nieruchomościach położonych w
granicach administracyjnych na terenie gminy Gizałki, na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej nie może stwarzać dla okolicznych mieszkańców uciążliwości takich jak: hałas,
zapach oraz zagrożeń dla środowiska”. Po analizie orzeczeń organów nadzoru, stwierdzili, że
zapis należy zawęzić. Zaproponował zapis: „Utrzymanie zwierząt gospodarskich na
nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych gminy Gizałki na terenach
wyłączonych z produkcji rolnych nie może stwarzać zagrożeń dla środowiska”.
Przy 9 głosach „za” 6 głosów „przeciwnych” braku „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XV/110/2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Gizałki , która stanowi załącznik nr 16 do protokołu
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Uchwała nr XV/111/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że jeżeli zwiększy się liczbę odbioru odpadów, to
spowoduje to większe koszty transportu. Uważa, że informacja od mieszkańców powinna być
zbierana w systemie informatycznym. Odbiór powinien następować z posesji, które mają już

posegregowaną pewną ilość odpadów. Gromadzenie BIO odpadów na kompostownikach
powinno obniżyć koszt. Dodatkowo PSZOKi, też powinny zmniejszyć koszt, ponieważ
mieszkaniec może sam zawieść odpady do punktu. Uważa, że takie wymuszenie w uchwale
może spowodować zwiększenie kosztów na różnych płaszczyznach. Jeżeli chodzi
o przedsiębiorców, ustawa zobowiązała te osoby do prowadzenia rejestru. Uważa, że gmina
powinna informować (w formie kurendy) w jakiej sytuacji prawnej się znaleźli.
Przewodniczący Rady przypomniał, że na komisjach temat szeroko omawiali, mieszkaniec
może zwieść odpady do PSZOK-u. Jeżeli chodzi o częstotliwość odbioru, to musimy
dostosować się do ustawy. Również tą uchwałą nie zabraniają zakładania kompostowników, ale
mieszkańcy muszą ten fakt zgłosić i będzie to objęte kontrolą.
Radny Tadeusz Kostuj na ostatniej komisji proponował, żeby przyjąć, że mieszkaniec
w dowolny sposób może zorganizować kompostownik i żeby te ustalenia były respektowane.
Podkreślił, że ustawa powinna być dla ludzi. Dodał, że jeżeli temat nie był konsultowany ze
społeczeństwem, a zostało to narzucone, to taka ustawa jest wątpliwa.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że rada nie ma wpływu na ustawę, tylko na przyjęcie
uchwały.
Radny Tadeusz Kostuj zwrócił uwagę na to, że dawniej była możliwość złożenia wniosku do
urzędu, do przewodniczącego, do rady, do wójta. Następnie w Ustawie Samorządowej
w ostatnich latach ukazał się zapis, że interpelacje i wnioski przekazywane są przez
Przewodniczącego Rady. Nie podane w ten sposób jak gdyby traciły moc. Uważa, że jeżeli
radny złoży wniosek w biurze podawczym, to powinien być przyjęty i musi mieć taką samą
moc wnioskowania jak podany w jakiejś bardziej złożonej procedurze. Też to podjął parlament.
Radny uważa, że parlament nie może być jedyną wyrocznią. Parlament jest w pewien sposób
wyrocznią parlamentarną, Rada jest wyrocznią samorządową.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że obecnie nikt nie robi z tego problemu, jeżeli
interpelacja jest złożona w biurze podawczym.
Radny Tadeusz Kostuj dodał, że jako samorządowcy mają też coś do powiedzenia i w ramach
wsparcia dla mieszkańców powinni pewne opcje kreować. Należy wnioskować dla dobra
mieszkańców.
Radny Zenon Andrzejewski zapytał, czy w związku z tym, że zwiększy się częstotliwość
odbioru odpadów, wiadomo już na jak długo wystarczy środków. Czy już musimy myśleć
o podwyższeniu stawki opłaty od mieszkańca. Sprawa BIO odpadów, czy muszą być
składowane na odpowiednich urządzeniach, czy wystarczy składować na pryzmie?
Wójt odpowiedział, że środki jakimi gmina dysponuje pochodzą z opłat nałożonych na
mieszkańców. Po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów będzie wiadomo

jaka kwota jest potrzebna. Niewątpliwie zwiększenie częstotliwości odbioru spowoduje
zwiększenie kosztów. Dodał, że nie jest to zależne od nas, to reguluje ustawa.
Dalej wyjaśnił, że nie ma definicji kompostownika. Musi być tak zrobiony, żeby był bezpieczny
i nie zanieczyszczał środowiska.
Radny Tadeusz Kostuj poinformował o produkowanych na terenie gminy (funkcjonalnych)
kompostownikach.
Przy 7 głosach „za”, 7 głosach „przeciwnych”, 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Gminy
nie podjęła uchwały nr XV/111/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która
stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
Uchwała nr XV/112/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radny Tadeusz Kostuj zapytał, czy złożenie deklaracji dotyczy wszystkich właścicieli
nieruchomości, czy tylko tych u których nastąpiły pewne zmiany.
Wójt odpowiedział, że wszyscy będą musieli złożyć nowe deklaracje.
Radny Krzysztof Walendowski zapytał, czy to dotyczy przedsiębiorców?
Wójt odpowiedział, że tam gdzie nie zamieszkują mieszkańcy to dotyczy przedsiębiorców.
Radny Krzysztof Walendowski zapytał dlaczego w poprzednich uchwałach nie ma zapisu
o przedsiębiorcach.
Wójt odpowiedział, że jest to konsekwencja wcześniejszej regulacji. Każda uchwała wynika
z następnej.
Radny Krzysztof Walendowski zwrócił uwagę, że na końcu odrzucają przedsiębiorców,
a już wcześniejsze uchwały ich nie dotyczą.
Wójt odpowiedział, że gdyby było inaczej to musiałaby być zupełna inna treść regulaminu
i deklaracji. Ponadto musiał by być protest co do tych projektów, przynajmniej na komisjach
łączonych.
Radny Krzysztof Walendowski stwierdził, że odbyta komisja nic nie wniosła. Uważa, że
wszystkie uchwały śmieciowe są niedopracowane i za mało było w tym temacie konsultacji.
Wójt przypomniał, że komisja łączona odbyła się i długo trwały rozmowy.

Radny Krzysztof Walendowski dodał, że była za duża ilość materiałów, a za mało czasu na
ich analizowanie.
Radny Tadeusz Kostuj zwrócił uwagę, że wg zapisów w projekcie tej uchwały nie widzi
konieczności ponownego składania deklaracji w każdym przypadku. Uważa, że jeżeli nie
zaistniały zmiany, to nie powinno się składać nowej. Natomiast deklaracje korygujące powinny
być złożone np. gdy mieszkaniec postawi kompostownik.
Przy 7 głosach „za”, 6 głosach „przeciwnych”, 2 głosach „wstrzymującym się” Rada
Gminy podjęła uchwałę nr XV/112/2020 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Uchwała nr XV/113/2020 w sprawie utraty mocy uchwały nr XXVI/141/2012 Rady Gminy
Gizałki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gizałki, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, dlaczego z systemu odrzucamy firmy? Co gmina na tym
zyska lub straci?
Wójt odpowiedział, że gmina nic nie zyska, zyskają mieszkańcy, ponieważ na tą chwilę
przedsiębiorca, który wytwarza odpady o objętości 120 l płaci miesięcznie kwotę 40 zł. Jeżeli
ten Regulamin utrzymania czystości i porządku zostanie wprowadzony w życie, to zgodnie
z ustawą zamiast 40 zł przedsiębiorca będzie płacił max 6,34 zł. Drugi przykład, za pojemnik
1100 l (np. na cmentarzu parafialnym) obecnie płaci się 209 zł, po wejściu w życie tych
regulacji będzie to max 58,20 zł. Różnicę w tych kwotach będą musieli pokryć mieszkańcy.
Czyli automatycznie opłata od 1 osoby będzie proporcjonalnie większa. Mieszkańcy, którzy
nie prowadzą działalności gospodarczej będą wspierać finansowo zagospodarowanie odpadów
wytwarzanych przy okazji prowadzenia działalności.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, teraz mieszkańcy wspierają, czy nie?
Wójt odpowiedział, wspieramy przedsiębiorców, ponieważ mamy najniższe podatki
w powiecie pleszewskim.
Radny Zbigniew Bachorski dodał, że firmy zostaną pozostawione same sobie. Od 1 września
będzie musiał zawrzeć umowę z wybrana przez siebie firmę, a UG będzie to nadzorował.
Wójt odpowiedział, że przedsiębiorca powinien mieć zawartą umowę, nie tylko na odpady
zmieszane ale również na każde inne odpady wytwarzane w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą. Dotychczas też powinien taką umowę mieć.

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że z kwoty około 40 zł, przejdzie na ok. 60 zł. Dodał,
że ten temat należało przedyskutować na zebraniach wiejskich. Bo to jest propozycja wójta. Na
pewno wzbogaci się ta firma, która będzie odbierać śmieci od przedsiębiorców.
Wójt odpowiedział, że sprawdził stawki i różnica na dziś jest na poziomie 2-5 zł. Kwota ta jest
nieproporcjonalnie mała w porównaniu do tego, ile mieszkańcy musieliby dopłacić do systemu.
Radny Krzysztof Walendowski zapytał kto płaci najwięcej podatku? Rolnicy nie płacą dużo
z V i VI klasy ziemi. Ile płacą przedsiębiorcy?
Wójt odpowiedział, że rocznie wpływa około 880 tys. zł podatku od firm działających na
terenie naszej gminy.
Radny Krzysztof Walendowski zapytał, a jaka kwota jest od pozostałych ?
Wójt odpowiedział, że prawie 3 mln zł.
Radny Zbigniew Bachorski dodał, że tu wchodzą podatki od wiatraków.
Wójt powiedział, że sprawa jest jasna albo mieszkańcy dopłacają do odpadów wytwarzanych
przez przedsiębiorców, albo każdy rozlicza się indywidualnie.
Radny Krzysztof Walendowski zapytał, a kto się ich pytał o dopłacanie do gabarytów?
Wójt odpowiedział, że gabaryty są finansowane ze środków, które wpłacają mieszkańcy.
Przewodniczący Rady poprosił, żeby radny Walendowski nie faworyzował jednej grupy
zawodowej, a przy tym nie obrażał drugiej wypowiadając się, że tylko przedsiębiorcy
utrzymują tą gminę, a rolnicy to nic nie płacą. Rolnicy płacą podatek rolny i leśny,
w przeliczeniu płacą podobne stawki. Jedna część rolników z naszej gminy płaci podatek
z lepszych gleb, a druga płaci podatek leśny.
Radny Krzysztof Walendowski – zwrócił uwagę, że tak nie powiedział. Przypomniał, że
podatek dla rolników też obniżyli. Podkreślił, że należy dbać o wszystkich mieszkańców.
Przewodniczący Rady zapytał, czy wyobrażają sobie jaka byłaby reakcja mieszkańców gdyby
na zebraniach wiejskich poinformowano, że kosztem utrzymania przedsiębiorców należy
zwiększyć stawki opłat dla mieszkańców.
Radny Zbigniew Bachorski stwierdził, że w tej chwili, tą uchwała dyskryminują
przedsiębiorców, ponieważ dzielą ludzi. Firmy sobie poradzą. Rolnik i rzemiosło są solą tej
ziemi. Dodał, że zabrakło w tym temacie dyskusji. Ponadto zaznaczył, że materiały należy
dostarczać na weekend, żeby była szersza możliwość zapoznania się.
Przewodniczący Rady przypomniał zapisany w statucie termin dostarczania materiałów
sesyjnych. Dodał, że podjął decyzje, żeby odbyły się też komisje łączone. Przypomniał, że
Urząd Gminy w związku z COVID-19 pracował w innym trybie.
Radny Krzysztof Walendowski – powiedział, że państwo poszło na rękę przedsiębiorcom,
a nasza gmina nie, i to się odbije echem.
Radny Tadeusz Kostuj stwierdził, że najpierw gmina powinna zapewnić spotkanie
przedsiębiorców celem wypracowania stawki, która powinna być ustalana na zasadzie

pertraktacji, dyskusji dla całej grupy przedsiębiorców. Przy pertraktowaniu optymalnego
sposobu odbioru z firmą powinno odbywać się to dla ogółu. Po dokonanych ustaleniach radni
wrócili by do tematu zupełnie na innych warunkach.
Przy 7 głosach „za”, 7 „przeciwnych”, 1 głosie „wstrzymującym się” Rada Gminy nie
podjęła uchwały nr XV/113/2020 w sprawie utraty mocy uchwały nr XXVI/141/2012 Rady
Gminy Gizałki z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gizałki, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Uchwała nr XV/114/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok
2020
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radny Tadeusz Kostuj powiedział - martwe zwierzęta odbiera podmiot, który tutaj nie jest
wymieniony.
Przewodniczący Rady przypomniał, że temat szeroko omawiali na komisjach.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
przyjęła Uchwałę nr XV/114/2020 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2020 ,
która stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu.

Uchwała nr XV/115/2020 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz warunków i zasad korzystania z
tych przystanków.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radny Tadeusz Kostuj – zwrócił uwagę, że przystanek w Szymanowicach jest przy drodze
powiatowej, zarządzającym jest gmina, która go postawiła. Ograniczenie przystanków tylko
do tych, które są umieszczone przy drogach gminnych nie jest zgodne z zapisem w sprawie
określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Gizałki.
Wójt powiedział, że w uzasadnieniu jest to wyjaśnione. Uchwałą regulujemy tylko te
przystanki, które znajdują się w pasie drogi gminnej. Natomiast w innych pasach dróg
(powiatowych, wojewódzkich) gmina nie reguluje tego co jest zaproponowane w uchwale.

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz 1 wstrzymującym się” Rada
Gminy przyjęła Uchwałę nr XV/115/2020 w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gizałki oraz
warunków i zasad korzystania z tych przystanków, która stanowi załącznik nr 26 do
protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu.

Uchwała nr XV/116/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę
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 XV/116/2020 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki
która stanowi załącznik nr 28 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu.

Uchwała nr XV/117/2020 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów publicznych
szkół podstawowych prowadzonych przez gminę 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 XV/117/2020 w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów
publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Gizałki która stanowi
załącznik nr 30 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Uchwała nr XV/118/2020 w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora
Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach.
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 XV/118/2020 w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki
dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach, która stanowi załącznik nr 32 do
protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 33 do protokołu.

Uchwała nr XV/119/2020 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury
w Gizałkach.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przy 8 głosach „za” 6 głosach „przeciwnych” oraz 1„wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XV/119/2020 w sprawie w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum
Kultury w Gizałkach która stanowi załącznik nr 34 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Uchwała nr XV/120/2020 w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia
z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że uchwała ta jest odpowiedzią na wniosek części
radnych. Przypomniał, że rozmawiali też o pomocy w przypadku gdyby dochody firmy zmalały
o 50 %, było wyjaśnione, że w tej uchwale trudno byłoby to ująć. Ale przedsiębiorcy mogą
składać wnioski do gminy, gdy ich dochody znacznie zmalały?
Wójt odpowiedział, że umorzenia wynikają z ordynacji podatkowej. Bardzo trudno ustalić kto
ma obniżony dochód o 50 %. W sytuacjach skrajnych, wyjątkowych, trudnych zawsze można
wystąpić o umorzenie podatku. W projekcie tej uchwały wyszczególniono podmioty, które
faktycznie nie działały w okresie zagrożenia epidemii i nie działają nadal. Dlatego uważa, że
należy im się wsparcie finansowe.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, gdy dochody firmom znacznie zmalały mogą złożyć
wniosek?
Wójt odpowiedział, że tak ale tylko w przypadkach gdy zmalały bardzo istotnie, będą to
weryfikować.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę nr XV/120/2020 w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z

podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność
finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji
ekonomicznych z powodu COVID-19 która stanowi załącznik nr 363 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 37 do protokołu.

PUNKT – 6 – OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2019
Przewodniczący Rady przypomniał, że na komisjach pani Kierownik GOPS ten temat
szeroko omawiała.
Radny Tadeusz Kostuj zapytał, na co może zabraknąć środków i ewentualnie jakie korekty
mogą zrobić, żeby zapobiec problemom?
Przewodniczący Rady przypomniał, że pani Kierownik GOPS miała obawy
niewystarczające środki na tzw. mieszkaniówkę.

o

PUNKT – 7 – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W GIZAŁKACH ZA
ROK 2019 ORAZ WYKAZ POTRZEB NA ROK 2020
Przewodniczący Rady powiedział, że w przekazanym opisie wszystko zostało szeroko
uwidocznione.
Radni nie zadali pytań.

PUNKT – 8 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH
Przewodniczący Rady poinformował, że wpłynęły dwie interpelacje. Odpowiedź na jedną
została omówiona.
Wójt powiedział, że druga interpelacja dotyczy opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Gizałki, Czołnochów, Tomice,
Leszczyca. W budżecie są zabezpieczone środki na opracowanie planu zagospodarowania
przestrzennego miejscowości: Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice
i Tomice. Po to, żeby można było na tych obszarach z tych poszczególnych miejscowości, które
w tej chwili są wyłączone z możliwości realizowania budownictwa mieszkaniowego takie
budownictwo dopuścić. Pan Bachorski proponuje żeby m. Leszczyca miała opracowany plan
zagospodarowania przestrzennego. Na tą chwilę nie ma takiego obostrzenia prawnego, żeby
tam nie realizować budownictwa mieszkaniowego. Jest to miejscowość oddalona
o 1,5 km od najbliższego wiatraka i tam ten problem nie występuje. Proponuje, żeby na tych
obszarach wprowadzić zakaz lokalizowania ferm hodowlanych, które mogą znacząco
oddziaływać na środowisko tj. od 40 DPJ w górę. Sprawdzali jak to wygląda prawnie. Radny
na interpelację otrzymał szczegółową odpowiedź na piśmie. Jest tu pewne zagrożenie, że

wprowadzając pewne zapisy do planu zagospodarowania przestrzennego, które wykluczają
realizację tego typu obiektów na obszarach tych miejscowosci możemy się narazić jako gmina
na pozwy ze strony mieszkańców i wypłaty odszkodowań. Tak twierdzą urbaniści,
przynajmniej taką opinię mamy na dzień dzisiejszy. Natomiast na etapie procedowania planu
będą rozważać wprowadzenie takiego zapisu. Ale podkreśla, że to pod warunkiem, że gmina
nie będzie obciążona karami, procesami sądowymi. To w kontekście tych miejscowości, które
były ujęte wcześniej: Ruda Wieczyńska, Gizałki, Czołnochów, Szymanowice, Tomice.
Miejscowość Leszczyca nie była wcześniej przewidywana do planu zagospodarowania
przestrzennego, obszar ten ma bardzo rozproszoną zabudowę. Jest tam bardzo dużo terenów
leśnych. Nie ma obecnie żadnego sygnału, że ktoś planuje tego typu lokalizacje obiektu. Koszty
jakie gmina musiałaby ponieść na tą chwile tj. około 35 tys. zł. Nie wie, czy gmina nie ma
innych wydatków, żeby dmuchać na zimne. Podobny plan można by uchwalić w każdej
miejscowości i tam zabronić czegoś. Ale wtedy wydajemy setki tysięcy złotych po to, że może
ktoś zechce i do tego te procesy, które mogą mieć miejsce. Na tą chwilę uważa, że
miejscowości, które wcześniej przewidywali, będą dla nich opracowywać plan i analizować,
czy tego typu zapis może być umieszczony. Plan musi być poprzedzony konsultacjami z
mieszkańcami, sama rada nie podejmuje uchwały w tej sprawie. Najpierw muszą być opinie,
uzgodnienia i wtedy ewentualnie można podjąć decyzje. Natomiast co do m. Leszczyca ma
pewne wątpliwości. Na tą chwilę widziałby, żeby procedować plan zagospodarowania
przestrzennego dla tych miejscowości gdzie regulacja prawna uniemożliwia lokalizowanie
budynków mieszkalnych na tych terenach.

PUNKT – 9 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że jemu chodziło głównie o budynki przy drodze
głównej, gdzie powstają osiedla, a nie o całą m. Leszczyca. Żeby w obrębie tej drogi nie stawiali
chlewni.
Przewodniczący Rady powiedział fermy do 40 DJP - jeżeli to ustalimy, to automatycznie
poinformujmy wszystkich rolników, żeby otwierali agroturystykę. Jeżeli na gruntach klasy
V i VI zabronimy hodowlę, to z czego rolnicy mają mieć dochód?
PUNKT – 10 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI
Radny Marek Szulc zgłosił o obniżenie mostka, na drodze gminnej w m. Wierzchy.
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w obecnych warunkach, może lepiej byłoby składać
zapytania na piśmie.
Radny Krzysztof Walendowski dodał, że można pozostać po sesji.
Radny Kazimierz Woźniak w imieniu mieszkańców wsi Białobłoty złożył podziękowanie za
wiosenne remonty dróg.
Radny Andrzej Kaczmarek zgłosił, o uzupełnienie ubytków na drodze gminnej w kierunku
SKR.

PUNKT – 11 – ZAKOŃCZENIE OBRAD
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XV sesji Rady
Gminy Gizałki o godz. 17:30
Protokołowała
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