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Protokół nr XXXVII/2018 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

w dniu 21 czerwca 2018 r. 

w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach. 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100 % 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 Gminy Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16.00 

witając wszystkich obecnych. 

 

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych) oraz przedstawił porządek obrad. 

 

 PORZĄDEK OBRAD XXXVII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1.  Otwarcie. 

2.  Przedstawienie porządku obrad. 

3.  Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

4.  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym. 

5.  Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

6.  Podjęcie uchwał w sprawie: 

1)  Uchwała Nr XXXVII/201/2018 w sprawie zmian planu budżetu na rok 

2018;     

 

2) Uchwała Nr XXXVII/202/2018 w sprawie zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028; 

 

3) Uchwała nr XXXVII/203/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

dla Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze 

wojewódzkiej nr 442 Września- Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki- etap 

1; 

 

4) Uchwała nr XXXVII/204/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji 

celowej z budżetu gminy spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie 

udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania; 

 

5) Uchwała nr XXXVII/205/2018 w sprawie przekazania do zaopiniowania 

projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków; 

 

6) Uchwała Nr XXXVII/206/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 

Gizałki za 2017 rok;  
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a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem                               

z wykonania budżetu gminy za 2017 r. oraz  informacją o stanie 

mienia gminy, 

b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu 

gminy, 

c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu 

gminy za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki, 

d) dyskusja nad sprawozdaniami, 

e) głosowanie projektu uchwały; 

 

7) Uchwała Nr XXXVII/207/2018 w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2017 rok; 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki, 

b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium; 

c) dyskusja, 

d) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie 

uchwały.  

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

             8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu                                     

z poprzedniej sesji. Radni nie wnieśli uwag. Jednogłośnie, tj. 15 głosami za, przyjęli 

protokół z poprzedniej Sesji. 

PUNKT – 4 – INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY                                                 

O DZIAŁANIACH PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji.                  

Z uwagi na to, że nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przeszedł do 

kolejnego punktu obrad. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

PUNKT – 5 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji.  

 

Radny Zbigniew Swędrowski poprosił o przybliżenie informacji ze spotkania                              

z projektantem drogi w m. Studzianka. 

 

Wójt odpowiedział, że jest to odcinek drogi gdzie nie ma uregulowanego stanu 

prawnego, zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej zadanie zostanie 
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dokonane w oparciu o przepisy tzw. spec ustawy. Projekt jest na etapie uzgodnień, 

następnie trzeba uzyskać pozwolenie na budowę. Dodał, że minimalna szerokość drogi 

będzie wynosiła 5 m, tak wynika z przepisów. 

 

Radny Zenon Tomaszewski – powiedział, że na zebraniu wiejskim w m. Kolonia 

Obory Wójt nie chciał odpowiedzieć na zadane wówczas pytanie jaka będzie szerokość 

tej drogi. 

 

Wójt – wyjaśnił, że odpowiedział, że droga będzie szeroka. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał jaki jest przewidywany czas realizacji tego zadania. 
 

Wójt – odpowiedział, tak jak będą zabezpieczone środki w budżecie, na tą chwilę są 

zabezpieczone na dokumentację projektową, wykup gruntów.  

 

Radny Tadeusz Kostuj – nawiązał do informacji dot. spotkania z przedstawicielem 

firmy budującej drogi. Zgłosił aby przedstawić radnym informacje nt. technologii 

budowy dróg z mas betonowych. Radny zaproponował aby w miejscach gdzie nie ma 

możliwości zrobienia asfaltu zastosować technologię umocnienia betonem.  

 

Wójt – odpowiedział, że przy tego typu budowie obowiązuje postępowanie jak przy 

innych budowlach. Różnica jest w technologii, natomiast koszty są porównywalne.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXXVII/201/2018 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018;     

Wójt zgłosił autopoprawkę.  

Zwiększa się plan dochodów: 

- z tytułu dotacji otrzymanej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach 

VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” na dofinansowanie następujących 

projektów: - „Przebudowa z rozbudową budynku sali wiejskiej w Szymanowicach” – 

30.000 zł, 

-„Budowa wiat rekreacyjnych przy Gminnym Centrum Kultury w Tomicach”–17.300 

zł. 

- dotacja na zakup tablic interaktywnych do szkół - 42 tys. zł. 

 

 Głosowanie autopoprawki – autopoprawkę przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały po wniesionych autopoprawkach.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał dlaczego nastąpił wzrost kosztów budowy drogi 

Szymanowice – Tomice o kwotę 50 tys. zł. 

Wójt odpowiedział, że to wynika z faktu, że na krótkich odcinkach (na zjazdach)                             

w kierunku plebani i kościoła należy ułożyć wyżej kostkę brukową. Natomiast w innym 

miejscu podwyższyć, żeby nie było zaniżenia. Ponadto przy okazji budowy tej drogi 

należy wykonać przepust i dojazd do przepompowni w parku w Szymanowicach. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał czy przebudowa drogi Dziewiń- Czarnybrud  

będzie podzielona na dwa etapy? 
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Wójt odpowiedział, że tak jest zaplanowane.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał czy rozbudowa drogi gminnej w m. Wierzchy też 

jest podzielona na dwa etapy? 

Wójt – wyjaśnił, że są wpisane dwa etapy dlatego, że są dwa numery drogi.  

Radny Zbigniew Bachorski zwrócił uwagę, że drugi odcinek to droga wewnętrzna. Na 

ten cel jest zabezpieczone prawie 1.200 tys. zł, zwrócił uwagę, że gdyby  przeznaczyć 

te środki na budowę ścieżki rowerowej to otrzymalibyśmy 50 % dofinansowania. 

Wójt – odpowiedział, że wniosek o ujęcie w Wojewódzkim programie ścieżek był 

składany dużo wcześniej jak rozstrzygniecie i przetarg na budowę drogi Dziewiń Duży- 

Czarnybrud 

Radny Tadeusz Kostuj – przypomniał, że otrzymał odpowiedź ZDW, że odcinek 

chodnika od szkoły w m. Tomice do skrzyżowania z drogą powiatową będzie 

realizowany na jego wniosek w ramach tzw. Programu bezpiecznego dojścia dzieci                    

i młodzieży do szkół. Po czym stwierdził, że ogromne środki (3 mln) Urzędu 

Marszałkowskiego idą np. na godzinę występu artysty. Wobec czego uważa, że winni 

wywrzeć presję na zwiększenie środków na takie cele jak np. budowa chodników.  

Następnie zapytał jak będzie zrealizowane odprowadzenie wody z łuku ulic Kościelna                                 

i Parkowa w Szymanowicach. 

Wójt odpowiedział, że z tego co pamięta odprowadzenie będzie do parku. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na 

sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXXVII/201/2018 w sprawie 

zmian planu budżetu na rok 2018 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 

6 do protokołu.   

Uchwała Nr XXXVII/202/2018 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028; 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Wójt zgłosił autopoprawkę.  

Zaproponował wprowadzenie kwoty na dowozy uczniów do szkoły w Białobłotach                      

w łącznych nakładach 70 tys. zł w tym 25 tys. zł w 2018 i 45 tys. zł w 2019 roku. 

Rozstrzygnięcia będą w trybach przetargowych.  

Do WPF wprowadzamy projekt, który będzie mógł być realizowany od 1 września                            

w placówkach oświatowych pn.:  „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów 

w Gminie Gizałki”.  O tym projekcie już wcześniej informował, ale jego realizacja była 

zawieszona do czasu rozpatrzenia wniosku dotyczącego realizacji sali sportowej. Gmina 

pozyskała 963.626 tys. zł, wkład własny niefinansowy gminy 50.752 zł. Jest to koszt 

wynajmu sali, pomieszczeń dydaktycznych, w sumie  jest to 100 % dotacja.  

W ramach tej dotacji będzie realizowane w Szkole Podstawowej w Tomicach 1200 

godzin dydaktycznych dla dzieci, które będą potrzebowały wsparcia. W szkole 

Podstawowej w Gizałkach 2340 godzin, Szkoła Podstawowa w Białobłotach będzie 
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miała 1500 godzin. Zajęcia te będą realizowane w formie dodatkowych godzin dla 

nauczycieli. Dodatkowo mamy środki na doposażenie poszczególnych placówek                        

w kwocie około 20 tys. zł .  

Głosowanie autopoprawki – autopoprawkę przyjęto jednogłośnie. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na 

sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXXVII/202/2018 w sprawie 

zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028 

podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.   

Uchwała nr XXXVII/203/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września- Kalisz na odcinku 

Tomice-Gizałki- etap 1; 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał w jakim czasie zaczynamy budowę drogi Gizałki-

Tomice obecna nazwa zadania Tomice-Gizałki, czy to oznacza, że od Tomic zaczynamy 

budowę?  

Wójt odpowiedział, że taka nazwa zadania została zapisana w programie, który jest 

realizowany przez samorząd województwa wielkopolskiego i trzeba było dostosować 

nasz zapis w uchwale budżetowej. Obecnie jest w uzgodnieniu projekt organizacji ruchu 

oraz przygotowują dokumenty pod przetarg. W budżecie województwa są zapisane 

środki na ten rok. 

Uchwała nr XXXVII/204/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej                              

z budżetu gminy spółce wodnej, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji 

i sposobu jej rozliczania. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Radny Zbigniew Swędrowski zapytał co oznacza, zapis w paragrafie 3 

przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane dostarczać odbiorcy 

usług wodę przeznaczoną do spożycia w ilości nie mniejszej niż 0,5 m3 na dobę oraz 

6 m3 rocznie, 

Pani Mariola Dąbrowska Prezes Zakładu Komunalnego – wyjaśniła, że to nie jest 

równoznaczne z przelicznikiem.  

Radca Jerzy Matyjaszczyk wyjaśnił, że to jest obowiązek przedsiębiorcy, że co 

najmniej tyle wody musi dostarczyć. 

Pani Mariola Dąbrowska Prezes Zakładu Komunalnego dodała, że jest to minimum, 

które przedsiębiorstwo musi zapewnić.  

Radny Tadeusz Kostuj stwierdził, że  zapis arytmetyczny może budzić wątpliwości 

radnych w tym sensie, że np. 0,5 m3 na dobę jak najbardziej można zużyć ale np. 

gospodarstwo weekendowo zagospodarowane z jakiś przyczyn może tego nie zużyć. 

Stwierdził, że sukcesem jest to, że mamy polskich właścicieli, jesteśmy 
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współudziałowcem. Dodał też że, jakość wody jest istotna, ciągłość dostarczania wody 

ma miejsce. Jakość świadczenia usług jest dobra.  

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na 

sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała nr XXXVII/204/2018 w sprawie zasad 

udzielania dotacji celowej z budżetu gminy spółce wodnej, trybu postępowania w 

sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania podjęta została jednogłośnie                      

i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.   

Uchwała Nr XXXVII/207/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2017 

rok;  

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2017 r., oraz  informacją o stanie mienia gminy, 

Wójt przedstawił prezentację multimedialną przedstawiającą finansowanie zadań oraz 

realizację budżetu. 

b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy. 

 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji                                        

o przedstawienie opinii z wykonania budżetu. 

 

Katarzyna Lochdańska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki 

Socjalnej przedstawiła opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2017 r., opinia jest 

pozytywna. 

Teresa Majdecka - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinię 

komisji z wykonania budżetu gminy za 2017 r., opinia jest pozytywna. 

Mieczysław Sawicki - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego 

przedstawił opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2016 r, opinia jest 

pozytywna. 

Kazimierz Woźniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji 

z wykonania budżetu gminy za 2017 r., opinia jest pozytywna. 

Opinie komisji stanowią załączniki do protokołu. 

 

c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 

r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki. 

 

Donata Potocka - Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr SO-0954/7/Ka/2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 09 kwietnia 

2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gizałki 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z informacją o stanie 

mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Opinia jest pozytywna. 

Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

d)  dyskusja nad sprawozdaniami, 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. 

 

Nikt nie zabrał głosu  
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e)  głosowanie projektu uchwały;  

   

Przewodniczący Rady oczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi 

na brak pytań  poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała nr XXXVII/207/2018 w sprawie 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy Gizałki za 2017 r.; . podjęta została 15 głosami „za” i stanowi 

załącznik   do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXXVII/208/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 

 

a)  przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki, 

Kazimierz Woźniak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę 

Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Gizałki za rok 2017.  Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie – Wójtowi Gminy 

Gizałki absolutorium za 2017 rok. Uchwała stanowi załącznik do protokołu. 

 

b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium. 

 

Pani Teresa Majdecka - zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odczytała 

Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-

0955/20/4/Ka/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy 

Gizałki za 2017 r 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  wyraża opinię, iż 

wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki o udzielenie absolutorium Wójtowi 

Gminy Gizałki za 2017 rok został opracowany zgodnie z wymogami prawa i jest 

uzasadniony. 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik do protokołu. 

 

c) dyskusja  

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

d) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki - podjęcie uchwały.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi 

na brak pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXXVII/208/2018 w sprawie 

udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 

2017 rok. podjęta została 15 głosami "za" i stanowi załącznik nr  do protokołu. 
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Przewodniczący Rady w imieniu radnych złożył gratulacje oraz podziękował za 

prawidłowe zarządzanie budżetem Gminy. 
 

Głos zabrał wójt – podziękował radnym za udzielenie absolutorium i osobom, które 

przyczyniły się do tego, że ten budżet został prawidłowo zrealizowany. Dodał, że opinia 

RIO jest jednoznaczna, nie ma istotnych uwag. Zdaje sobie sprawę, że nie zawsze każdy 

radny jest zadowolony z tego co czynią, ale muszą mieć na uwadze, że jest to dla dobra 

mieszkańców. Podkreślił, że robią to co jest możliwe, pozyskują środki. Uważa, że 

kwota środków zewnętrznych jaka była pozyskana w ub. roku świadczy o ty, że czynią 

wszelkie starania, żeby budżet był jak największy a środki jak najlepiej wykorzystane. 

Po czym złożył szczególne podziękowania za przygotowanie i realizację budżetu w 

czasie całego roku budżetowego pani skarbnik i pracownikom księgowości. Dodał też, 

że to oni komponują budżet w oparciu o jego wytyczne i sugestie radnych                           

oraz czuwają nad jego właściwą realizacją. Złożył podziękowania osobom, które 

pomagają w realizacji budżetu, kierownikom referatów i pracownikom, kierownikom 

jednostek organizacyjnych, szczególnie dyrektorom szkół i nauczycielom, GCK, 

GOPS, radnym, sołtysom, radom sołeckim, OSP, KGW oraz prasie, która na co dzień 

relacjonuje to co robią,  przedstawicielom Izb Rolniczym, radcy prawnemu. 

 

PUNKT – 7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

 

Radna Teresa Majdecka – złożyła interpelacje w sprawie: podcięcia odrostów drzew 

(na zakręcie w stronę Grabiu), przy drodze wojewódzkiej nr 443 w Nowej Wsi, 

dokończenia chodnika przy przystanku, przedłużenia planowanej ścieżki rowerowej                   

o około 70 m, przy drodze wojewódzkiej nr 443 od wyjazdu, (od bloków). Wytyczenia 

przejścia dla pieszych przez drogę wojewódzką nr 443 od wyjazdu, (od bloku nr 21). 

Wnioski zostały przekazane do WZDW. 

 

Radna Agnieszka  Budzińska – ponowiła interpelację w sprawie montażu lampy 

ulicznej w m. Dziewiń Duży. W tej sprawie wystąpili do Spółki Oświetlenie Uliczne 

i Drogowe z prośbą o rozeznanie warunków wykonania tej lampy, w odpowiedzi 

otrzymali informację, że zamontowanie 1 lampy wiąże się z wykonaniem oddzielnego 

przyłącza i instalacji sterującej. Wstępny szacunek wykonania wynosi 6.800 zł, do tego 

dochodzą wysokie koszty utrzymania  pojedynczej lampy miesięcznie ok. 250-300 zł 

(bez prądu). W planach Spółki jest przebudowa linii energetycznej w tym rejonie  

zostaną postawione słupy wzdłuż tej drogi  i wówczas można by założyć nawet więcej 

opraw.  

 

PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Zenon Tomaszewski – zgłosił, interpelację w sprawie  naprawy przepustu na 

Kanale Młynikowskim (przy skręcie do p. Tereszkiewicza). Uszkodzenie nastąpiło gdy 

firma, zakładała słupy na Kolonii Ostrowskiej.  

 

Radny Henryk Osman – ponowił interpelację o wycinkę drzew przy drodze 

powiatowej w m. Orlina.  

 

Wójt – odpowiedział, że wyślą w tej sprawie prośbę do Zarządu Dróg Powiatowych. 

 

Radny Zenon Tomaszewski zwrócił się do Wójta - na co zamierza przeznaczyć środki 

w kwocie 4 mln zł z podatku od farmy wiatrowej.  
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Po czym Radny powiedział, że Wójt podał do gazety „Życie Pleszewa” informację, że 

radny Tomaszewski chce drogę za 3 mln zł - ta droga nie kosztowała by 3 mln zł.                              

W Kolonii Obory na zebraniu wójt mówił, że konsultował oraz przeliczył                                              

z pracownikiem inwestycji, że ta droga kosztuje ponad 4 mln zł. Przypomniał, że droga 

Białobłoty - Krzyżówka kosztowała 400 tys. zł za 1 kilometr, budowa była od podstaw. 

Natomiast położenie dywanika o grubości od 5-6 cm kosztuje 50 % budowy drogi, 

wobec czego prosi policzyć ile kosztuje 3 km -1200 tys. zł, a nie jak Wójt mówił na 

zebraniu w Kolonii Obory 4 mln zł.   

 

Wójt odpowiedział, że nie ma ukrytych środków z farmy wiatrowej w kwocie 4 mln zł, 

mówili o środkach, które zostały z ub. roku jako nadwyżka.  Te środki są zaangażowane 

na budowę sali gimnastycznej w Gizałkach. Ponieważ na tą chwilę otrzymaliśmy tylko 

1 mln zł, pozostałe środki, wpłyną nie wcześniej jak koniec tego początek lub 

przyszłego roku. Natomiast żeby ogłosić przetarg na budowę sali sportowej należało 

zabezpieczyć całość środków i te środki chwilowo zostały zaangażowane w tą budowę 

o czym wcześniej radnych informował. Środki zostaną uwolnione gdy Naczelny Sąd 

Administracyjny wyda pozytywny wyrok. Nikt niczego nie ukrywa o powyższym 

wcześniej informował. Jeżeli chodzi o koszt wykonania nakładki asfaltowej, to wzięli 

ceny z ostatnich przetargów, które ogłaszała i rozstrzygała gmina. Na zebraniu 

powiedział, że koszt wyniesie 4 mln zł po czym dodał, że się pomylił, że wyniesie około 

3 mln zł. To był wyłącznie szacunek.   

 

Radny Zenon Tomaszewski poinformował, że będzie w tej sprawie składał ponowną 

interpelację. 

 

Radny Zbigniew Bachorski ponowił interpelację o utwardzenie zjazdu z drogi 

wojewódzkiej w Tomicach.  

 

Radny Kazimierz Woźniak  zgłosił prośbę o przekazanie do ZDW o usunięcie suchych 

drzew oraz wykoszenie traw przy drodze nr 443 Jarocin-Konin. 

 

Wójt odpowiedział, że wnioski takie już wcześniej kierowali do ZDW, dopiero dzisiaj 

WZDW rozpoczyna koszenie poboczy. 

 

Radny Tadeusz Kostuj  ponowił swoją interpelację o umocnienie skarpy rowu 

betonową kratownicą przy drodze powiatowej ul. Lipowa, co przedstawił w piśmie do 

Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Ponowił również sprawę naprawy drogi                         

oraz wyrównania pobocza na ul. Ogrodowej w Szymanowicach. 

 

PUNKT – 9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI  

Radny Tadeusz Kostuj wystąpił z propozycją uczczenia 100-lecia  odzyskania 

niepodległości przez Polskę poprzez zorganizowanie konkursów o tematyce 

patriotycznej, których treść odczytał. Osobiście chciałby również ufundować trzy 

puchary do szkół. Celem konkursu jest prezentacja postaw patriotycznych. Radny 

przedstawił warunki wykonania prac. Kolejna sprawa to stworzenie Muzeum Ziemi 

Gizalskiej, o którym mówił na poprzednich sesjach.  

Zbigniew Ostrowski Sołtys Sołectwa Szymanowice  zapytał czy jest przesądzone, że 

od 2019 roku nie będzie można budować na terenie gminy nowych budynków 

mieszkalnych w miejscowościach gdzie w pobliżu są zlokalizowane elektrownie 

wiatrowe.  
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Wójt odpowiedział, że sejm uchwalił taki przepis  i dopóki go nie zmieni to tak będzie. 

Przewodniczący Rady zaprosił na  mający się odbyć w dniu 23 czerwca Festyn Nocy 

Świętojańskiej. 

PUNKT – 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady 

XXXVII Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 17:30  

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 Magdalena Klamecka       Piotr Lis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


