
Protokół nr XXIX/2017 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

9 sierpnia 2017 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100,00 % składu 

osobowego Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w Sesji 

udział wzięli sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu, oraz zaproszeni 

goście, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych - lista stanowi załącznik nr 3 do 

protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 10:00, 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.  

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XXIX 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) zmiany uchwały nr XIII/70/2015 Rady Gminy Gizałki z dnia                                            

23 grudnia 2015 r. w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  

Województwu Wielkopolskiemu; 

 

2) zmian planu budżetu na rok 2017; 

 

3) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 

2026; 

 

4) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności 

budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy Gizałki za pomocą 

innego instrumentu płatniczego. 

 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 



8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zamknięcie obrad. 

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA 
 

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

sesji.  

 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał czy jego pismo do Rady Gminy zostało załączone do 

protokołu.  

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że w tej sprawie odpowiedzi udzielił na ostatniej Sesji. Jest 

to sprawa prywatna radnego. Z tą sprawą pan radny może zwrócić się do odpowiednich 

instancji, odpowiednich organów ścigania. 

Radny Tadeusz Kostuj stwierdził, że musi Przewodniczącego wyprowadzić z błędu. Po 

pierwsze nic nie wie o prywatnej sprawie. Występuje w imieniu radnych i mieszkańców. Po 

drugie co do organów ścigania to śledztwo zostało zakończone. 

Przewodniczący Rady prosił aby zwrócił uwagę, nie ma tam podpisu radnych, to nie jest 

sprawa radnych. To jest prywatna sprawa pana wiceprzewodniczącego.  

Radny Tadeusz Kostuj – jest to pismo do Rady. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, pismo możemy dołączyć do protokołu, rada nie zwróciła się 

z pismem,  tylko zwrócił się radny. Dodał, że skonsultuje  to z mecenasem i radny otrzyma 

odpowiedź.  

Radny Tadeusz Kostuj - jeżeli my jako radni często byliśmy  pomawiani w różnych faktach, 

których nie było, natomiast jeżeli radny pisze fakty, które są i powinny być ujęte, żeby 

społeczeństwo to widziało, to to nie jest ujmowane.  

Radny w dalszej swojej wypowiedzi wyjaśniał, że były różne inne pomówienia, a on 

interweniował, w zakresie działania statutu, w zakresie funkcjonowania osób trzecich,                        

a zresztą Urząd zapraszał dany podmiot.  

Kolejną sprawą w protokole był zapis w sprawie wnioskowania Sołtysa z Szymanowic                     

o zakup sztandaru dla OSP Szymanowice. O co tam chodzi, ponieważ pamięta, że osobiście 

niósł sztandar, który został poświęcony na uroczystości 100-lecia OSP, a w protokole jest 

zapis, że jest zgłoszenie pana sołtysa, że prosi o nowy sztandar. Poprosił o sprawdzenie tego 

zapisu w protokole, dodał, że on z reguły nigdy się nie myli. 

Przewodniczący Rady sprawdził zapis w protokole XXVIII Sesji i stwierdził, że powinien 

być zapis Sołtys Sołectwa Tomice, a nie jak ujęto Sołtys Sołectwa Szymanowice. 

Poinformował, że zapis zostanie poprawiony. 



Radny Tadeusz Kostuj - odnośnie sporządzania protokołu z posiedzeń Rady gminy 

zaproponował, żeby dwa tygodnie przed kolejną sesją po odsłuchaniu nagrania radni mogli 

wnieść poprawki.  

Stwierdził, że w protokołach z posiedzeń Rady Gminy jego wypowiedzi nie są ujęte w całości 

lub są niedokładne. I tu wniósł swoje uwagi. W swoich wypowiedziach związanych                          

z absolutorium nawiązał do wymagań proceduralnych, przedstawił sprawę święta samorządu, 

nawiązał do sprawozdania Wójta, podał dane liczbowe i tego nie ujęto. 

Kontynuując swoją wypowiedź odnośnie uwag mówił: np. w zakresie poszerzenia pobocza ul. 

Kościelna, określił sposób wykonania, zakres i potrzeby, samo ujęcie, że wystąpił                          

o poszerzenie pobocza nie wystarcza. Wyjaśnił, że jemu chodzi o ten odcinek na którym 

zatrzymują się samochody. Dla dobra mieszkańców gminy Gizałki i nie tylko. Chodzi                      

o udoskonalenie tego pobocza. 

Podobnie zapis w protokole z poprzedniej Sesji, zapis dotyczy projektu ogniw 

fotowoltaicznych, gdzie zaznaczył, że niedopuszczalne jest pobieranie od ludzi pieniędzy, 

które potem mogą przepaść - tego nie ma. To wypacza charakter zapisu, tam ustaliliśmy, że 

pewne gminne obiekty jak najbardziej zrobimy jest to uzasadnione, natomiast tutaj była 

nieścisłość, która bez tego pełnego zapisu traci sens. Natomiast w piśmie do ZDP, które 

odczytał występuje również pilna potrzeba naprawy pobocza. To jest między innymi 

najważniejsza sprawa, ponieważ brak pobocza powoduje załamania asfaltu - to nie jest ujęte, 

to by też determinowało z naszej strony jako gminy nacisk na powiat, żeby to pobocze jak 

najszybciej uzupełnili. Natomiast sprawa pisma, które odczytał, to musi to być załącznik do 

protokołu. Nie może być tak, że coś się medialnie nadaje jakieś bzdury i to wszystko jest, 

natomiast to co faktycznie my robimy, to jest obcięte.    

 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że jest problem w odtworzeniu niektórych wypowiedzi, 

ponieważ nie są kończone, są chaotyczne co powoduje taki zapis. To trzeba też mieć na 

uwadze, uwagi zostaną naniesione.  

Przewodniczący Rady zapytał czy po wniesieniu autopoprawek Rada Gminy przyjmuje 

protokół. Poprosił o głosowanie.  

Radni przyjęli protokół. 

 

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 

Wójt złożył podziękowania mieszkańcom sołectwa Krzyżówka, szczególnie pani sołtys oraz 

panu radnemu za inicjatywę zorganizowania uroczystego otwarcia drogi w m. Krzyżówka. 

Państwo radni byli zaproszeni, bardzo licznie uczestniczyli w uroczystości mieszkańcy. 

Podkreślił, że taka uroczystość powoduje, że nagłaśniamy medialnie nasze osiągnięcia, które 

wspólnie realizujemy, przy okazji była to bardzo dobra integracja dla mieszkańców 



miejscowości. Dodał też, że w trakcie budowy było dużo różnych problemów ale 

najważniejszy jest efekt końcowy, który jest zadawalający. Jest to zasługa władz 

samorządowych, ale przede wszystkim  mieszkańców i za to chciałby serdecznie wszystkim 

podziękować. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała nr XXIX/156/2017 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/70/2015 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  

Województwu Wielkopolskiemu. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o pytania.  

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

obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała nr XXIX/156/2017 w sprawie zmiany uchwały 

nr XIII/70/2015 Rady Gminy Gizałki z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie  udzielenia  

pomocy  finansowej  Województwu Wielkopolskiemu podjęta została jednogłośnie                       

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXIX/157/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o pytania.  

Poinformował, że materiały były obszernie omawiane na Komisji łączonej. 

Wójt poinformował, że przybliży najistotniejsze zmiany w planie budżetu. Poinformował, że 

zwiększamy środki na zakup usług remontowych na drogach gminnych o ponad 19 tys. zł. 

Pozostałe środki z budowy drogi w m. Krzyżówka w kwocie 4700 zł przeznaczymy na 

remonty dróg. Przesuwamy również środki, które były zabezpieczone na wykonanie 

dokumentacji projektowej, ponieważ dokumentacje są zlecone, ale zostaną wykonane w roku 

2018 chodzi o drogę Kolonia Ostrowska – Studzianka, Orlina Mała - Orlina Duża. Natomiast 

środki z wykonania budowy drogi w m. Kolonia Ostrowska wykorzystaliśmy na bieżące 

naprawy. Zwiększamy plan wydatków o kwotę 28.200 zł na wykup gruntów pod budowę 

drogi w m. Świerczyna. Planujemy zwiększyć plan finansowy o kwotę 100 tys. zł na 

rewitalizację Placu 3- Maja w Gizałkach. Na dzień dzisiejszy wyłoniliśmy wykonawcę robót 

instalacyjno-elektrycznych, koszt tych prac to kwota 34.400 zł. Prace planujemy rozpocząć              

w sierpniu br. Zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac brukarskich, ponieważ jest tam 

do ułożenia znaczna powierzchnia kostki brukowej, łącznie z krawężnikami przy drodze 

gminnej i wojewódzkiej.  Planujemy zrobić wniosek o pozyskanie środków finansowych na 

wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii przy obiektach użyteczności publicznej: 

oczyszczalni ścieków w Gizałkach, hydroforni i SUW w Gizałkach oraz hydroforni i SUW              

w Orlinie Małej, do tego dochodzą trzy placówki oświatowe. Planujemy ubiegać się o środki 

z WRPO w związku z czym należy wykonać projekty, kosztorysy, wniosek. Na ten cel 

zabezpieczamy środki w kwocie ok. 30 tys. zł 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają  pytania. Z uwagi na brak pytań poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych 

Uchwała nr XXIX/157/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017 podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXIX/158/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026. 



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o pytania.  

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

obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała nr XXIX/158/2017 w sprawie zmian do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026 podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXIX/159/2017 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz 

nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu gminy 

Gizałki za pomocą innego instrumentu płatniczego. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o pytania.  

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

obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała nr XXIX/159/2017 w sprawie dopuszczenia 

zapłaty podatków, opłat oraz nieopodatkowanych należności budżetowych stanowiących 

dochody budżetu gminy Gizałki za pomocą innego instrumentu płatniczego podjęta 

została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Wójt poinformował, że będzie można korzystać z terminala, który został zainstalowany                  

w Urzędzie Gminy z chwilą gdy uchwała wejdzie w życie, czyli z chwilą upłynięcia 14 dni od 

dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. Ta informacja  zostanie zamieszczona na naszej 

stronie internetowej. Myśli, że to ułatwi mieszkańcom dokonywanie płatności i co ważne nie 

będzie kosztów opłat. Opłaty śmieciowe, podatki, opłaty skarbowe będzie można regulować 

kartą płatniczą lub telefonem.  

 

PUNKT – 8 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

 

Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły interpelacje, wpłynął 

wniosek radnego Tadeusza Kostuja, który zwrócił się o wykonanie napraw, remontów dróg 

na terenie miejscowości Szymanowice na ulicach: Aleja Niepodległości, Parkowa, Kościelna, 

Ogrodowa  oraz  pozostałych. Bieżące remonty zostały wykonane przez Zakład Komunalny. 

Obecnie są wykonywane wycinki poboczy (usuwanie traw, chwastów). Jeżeli chodzi o prace 

inwestycyjne to muszą być ujęte w budżecie gminy. Ulica Parkowa, Kościelna będzie 

opracowywany projekt przebudowy tej drogi od Szymanowic w kierunku do Tomic. 

Przewiduje się, że do końca września br. powstanie projekt, natomiast w roku 2018 będziemy 

próbowali pozyskać środki finansowe w formie dotacji. Inwestycje ta będzie robiona                        

w jednym dwóch lub trzech etapach, wszystko zależy od możliwości finansowych gminy. 

Dalej wyjaśnił, że odnośnie pozostałych dróg, to obecnie w budżecie jest zabezpieczona 

kwota 15 tys. zł na prace remontowe. W tym roku wydano już znaczne środki na naprawy. 

Jeżeli chodzi o ulicę Ogrodową to tutaj wchodzi w grę ścinka poboczy, natomiast na ulicy 

Aleja Niepodległości wymagane jest uzupełnienie poboczy. Poinformował, że jest to wydatek 

kilkudziesięciu tysięcy złotych, zwróci się do radnych o zgodę na wydatkowanie takich 

środków. 

 

PUNKT – 9 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Zbigniew Bachorski przypomniał, że na ostatniej sesji pytał o budowę drogi Orlina – 

Białobłoty. W artykule ŻP na  temat tej drogi jest obszerny artykuł, ale nie jest napisane jaki 

tonaż jest przewidziany dla tej drogi. Pytanie czy tę drogę budujemy, że jest niebezpiecznie                



i chodzi tutaj o nasz autobus szkolny, czy budujemy, bo będą tam jeździły samochody 

ciężarowe fermy drobiu. Artykuł zatytułowany jest „Niebezpiecznie na drodze Orlina 

Białobłoty”, co go zaciekawiło, czy dzięki jego pytaniom?  Niebezpiecznie jest też na drodze 

Gizałki - Tomice o ścieżce też by można napisać - stwierdził radny. 

Wójt wyjaśnił, że drogę budujemy głównie po to, żeby mogli  korzystać mieszkańcy. Żeby 

pozyskać jakiekolwiek dofinansowanie droga musi spełniać określone warunki, chodzi 

zwłaszcza o szerokość pasa jezdni 5,5 m, tzw. standard KR2. 

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał, czy tą drogą będą jeździły tiry do fermy drobiu. 

Wójt odpowiedział, że nie wie, obecnie nie  potrafi na to pytanie powiedzieć.   

Radny Zbigniew Bachorski - to jest ważne, jeżeli będą jeździły, to lepiej budować drogę 

mocniejszą i właściciel fermy niech dołoży środków. Podkreślił, że o ścieżkę Gizałki –

Tomice  walczymy 3 lata i na przyszły rok ma być budowana. 

Przypomniał, że rok temu była rozmowa i Wójt wyraźnie mówił będziemy kładli nowe 

dywaniki asfaltowe w miejscowościach: Czołnochów, Tomice-Szymanowice i Orlina - 

Białobłoty. W Czołnochowie jest przebudowa drogi, Tomice-Szymanowice wykonanie w II 

etapach. Jak widzi największe lobby, to droga  Orlina –Białobłoty. Podkreślił, że nie jest 

przeciwny tej drodze, miał być dywanik wszyscy radni wyrazili zgodę, od razu jest budowa. 

Jest duży nacisk, że w tym roku aż projekt i w kolejnym roku budowa. Na ścieżkę to nawet 

projektu nie ma 3 lata  - podsumował radny.  

Wójt wyjaśnił, że nie potrafi odpowiedzieć czy budowa nastąpi w przyszłym roku, jest to 

kwestia środków finansowych 

Radny Zbigniew Bachorski zwrócił się z pytaniem, czy tiry będą jeździły tą drogą? 

Wójt odpowiedział, że droga będzie budowana prawdopodobnie w standardzie KR2, a taką 

drogą mogą jeździć pojazdy w granicach od 18-20 ton.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy właściciel fermy może dołożyć środki do tej drogi? 

Wójt - może, ale to jest kwestia rozmów na etapie składania wniosku o dofinansowanie.  

Radny Zbigniew Bachorski - trwają takie rozmowy? 

Wójt -  nie, w przyszłym roku planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie budowy drogi 

Tomice-Szymanowice w ramach KRDL. Kolejna droga to Białobłoty-Orlina, ale nie możemy 

jako Gmina  złożyć kolejnego wniosku na dofinansowanie z tego samego programu. 

Prawdopodobnie będą osiągalne środki z PROW,  tutaj  są  warunki co do  szerokości pasa 

jezdni 5,5 m oraz nośności. Środki te teoretycznie mogą być uruchomione nie wcześniej niż    

w 2019 r. do tego czasu musimy mieć komplet dokumentacji, kosztorysy oraz wizję budowy 

tej drogi. Potem rozmawiamy o ewentualnym  partnerstwie, za partnerstwo są punkty. 

Możliwe są dwa partnerstwa z powiatem i ewentualnie firmy prywatnej. Dalej wyjaśnił, że 

jest szansa, że to dofinansowanie otrzymamy, jeżeli będą brane pod uwagę podobne kryteria. 

Generalnie te trzy drogi Czołnochów, Szymanowice-Tomice i Białobłoty-Orlina są 

najważniejsze, ponieważ łączą miejscowości. Wyjaśnił też, że pojęcie budowa, czy 

przebudowa, to jest to kwestia własności gruntów. Jeśli musimy wykupować grunty jak jest to 



przewidziane pod drogę na Świerczynie, to jest to budowa, w Czołnochowie jest przebudowa, 

ponieważ zmieściliśmy się w pasie drogowym i wystarczyło zgłoszenie budowlane. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy jak się kładzie dywanik asfaltowy to wystarczy  

zgłoszenie.  

 

Wójt odpowiedział, że na sam dywanik wystarczy, ale warunek, że musi mieścić się w pasie 

drogowym. 

  

Radny Zbigniew Bachorski - jeżeli będą jeździć tą drogą tiry to niech Firma dołoży 

środków.  

 

Wójt wyjaśnił, że teoretycznie jest taka możliwość, ale mają alternatywę - drogę powiatową. 

Poinformował, że gmina robi projekt organizacji ruchu i decyduje jaki tonaż pojazdów  

będzie mógł się przemieszczać się tą drogą. KR2 dopuszcza możliwość przejazdu 

samochodami wielko tonażowymi. 

 

Radna Agnieszka Budzińska zapytała na jakim na etapie są prace nad studium 

uwarunkowań w m. Dziewiń Duży.  

 

Wójt odpowiedział, że mamy w tej chwili uzgodnienia, które były załatwiane dwa razy, 

ponieważ pierwszy raz zostały załatwione negatywnie, prawdopodobnie w miesiącu wrześniu 

lub w październiku plan będzie wyłożony i wówczas będzie można procedować jego 

wprowadzenie. 

 

Radna Agnieszka Budzińska zapytała dlaczego wcześniej uzgodnienia zostały załatwione 

negatywnie.  

 

Wójt odpowiedział, ponieważ niektóre rozwiązania zaproponowane przez urbanistę nie 

zostały pozytywnie zaopiniowane przez RZGW np. w Nowej Wsi jest siedziba ZGO, 

planowano tam pewną inwestycję, ale jest to teren zalewowy i powstały problemy,                            

w Tomicach również były problemy. W tej chwili opinie są pozytywne. Poinformował, że za 

nieterminowe wykonanie tego zlecenia była naliczona kara umowna. Po czym wyjaśnił, że 

gdyby wypowiedzieli obecną umowę i dali zlecenie kolejnemu urbaniści to oczekiwanie 

przedłużyłoby się o kolejne 1,5 -2 lat. 

 

Radna Wioletta Drobniewska – w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji łączonych 

rozmawiali o możliwości budowy drogi asfaltowej w Wierzchach, prosi wójta aby 

poinformował mieszkańców jakie są możliwości. 

 

Wójt wyjaśnił, że o inwestycji jaką jest budowa tej drogi zdecyduje Rada Gminy. Zadecyduje 

czy będziemy to zadanie wykonywali, czy nie i w jakim zakresie. Mieszkańcy zdecydowali że 

środki Funduszu Sołeckiego przekazują na projekt budowy tej drogi. Musimy sprawdzić jaki 

szeroki jest pas jezdni, jaka jest długość tej drogi oraz jakie koszty będą się z tym wiązały. 

Jest to droga lokalna i tutaj Rada Gminy musi się wypowiedzieć  czy w pierwszej kolejności 

robimy drogi lokalne, czy te które łączą poszczególne miejscowości. 

 

Radny Krzysztof  Walendowski poinformował, że na posiedzeniu Komisji mówili na temat 

budowy ścieżki Gizałki- Tomice, prosi o przekazanie informacji o podjętych działaniach. 



Wójt odpowiedział, że cały czas temat jest monitorowany. W tym roku powstanie projekt 

budowlany z wszystkimi pozwoleniami, który sfinansuje Samorząd Województwa 

Wielkopolskiego. Jako gmina zdeklarowaliśmy udział w kosztach 40 % wartości zadania 

inwestycyjnego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego w WPF na rok 2018 ma 

zabezpieczone na ten cel 600 tys. zł, do tych środków gmina będzie musiała proporcjonalnie 

dołożyć środki własne z budżetu. W planie na rok 2018 mają rozpoczęcie budowy. 

 

Radny Zbigniew Bachorski poinformował, że w budżecie gminy w roku 2015 jest zapis, że 

wykonujemy mapy do celów projektowych - koszt 5 tys. zł. Zadanie inwestycyjne 

przeniesiono na rok 2016. 

 

Wójt wyjaśnił, całość kosztów została przejęta przez Samorząd Województwa, my jako 

Gmina nie wydatkowaliśmy tych środków. 

 

Radny Zbigniew Bachorski stwierdził, że mogą nas tak teraz trochę odpychać. 

 

Wójt zapytał, dlaczego mamy budować drogi wojewódzkie, które nie są naszym zadaniem 

tylko zadaniem województwa, my budujemy drogi gminne. Priorytetem powinna być 

infrastruktura gminna, dlatego deklarowaliśmy partycypację w kosztach budowy ścieżki w  

40 % tj. bardzo dużo. Natomiast budując wydatkowalibyśmy 2 mln z budżetu gminy. 

 

Radny Zbigniew Bachorski Samorząd Województwa miał wtedy nam też dołożyć środków.  

 

Wójt - może tak, trudno powiedzieć. 

 

Radny Zbigniew Bachorski – sprawa ścieżki trwa 3 lata, mapy geodezyjne, projekty.  

 

Wójt wyjaśnił, że już to tłumaczył, że wówczas nie było środków zewnętrznych na 

pozyskanie dofinansowania. 

 

Radny Zbigniew Bachorski podał przykład gminy Rychwał, która buduje ścieżki w tym 

roku i budowała w poprzednim. 

 

Wójt wyjaśnił, że ścieżkę buduje Samorząd Województwa z własnych środków, a nie gmina 

Rychwał. 

 

Radny Zbigniew Bachorski poinformował, że w gazecie jest zamieszczony artykuł 

„Niebezpiecznie na drodze Orlina - Białobłoty” – 20 lat było niebezpiecznie, bardzo jest 

promowana ta droga. Radny zgłosił, że jeżeli będzie budowana ta droga, to prosi, żeby 

jednostka prywatna dołożyła środki do budowy, niech wykonają to raz, a dobrze. Dodał też, 

że o ścieżce Gizałki -Tomice  nikt nie pisze - cztery lata temat jest wałkowany. 

 

Radny Tadeusz Kostuj  - wiadomo, że wszystkie drogi są ważne, tak jak tu radny Zbigniew 

Bachorski zauważył, jeżeli jest możliwość pozyskania środków od osoby prywatnej, która 

uzupełniłaby na tą drogę i którą by też użytkowała, przesunąć te pieniążki np. na drogę 

wojewódzką, którą też wszyscy jeździmy. Jeżeli są na terenie gminy, to one też stanowią 

niebezpieczeństwo dla nas mieszkańców, użytkowników tych dróg. W tym temacie 

powinniśmy dojść do pewnego konsensusu, tutaj nie wińmy się w tym sensie, że wójt czy 

radni się nie starają, ponieważ i radni się starają i wójt się stara i są głosy mieszkańców, 

należy tak dążyć, tak naciskać, aby to realizować. Przypomina się w temacie, ponieważ ma 



pozytywną odpowiedź na pismo jakie złożył do ZDW o wybudowanie chodnika po prawej 

stronie drogi od szkoły w Tomicach w kierunku Szymanowic do drogi powiatowej. Dziękuje 

wójtowi za zrozumienie strategicznego znaczenia pewnych połączeń. Obecnie obserwuje, że 

jest dużo transportu rolników, którzy przewożą setki ton zbóż do Czołnochowa, na skrót jadą 

w kierunku do Jarocina i Pleszewa. Droga ta jest wąska i będzie ulegała zniszczeniu, Dobrze 

że wójt zauważył konieczność uzupełnienia pobocza. Jakość i ilość dróg z roku na rok się 

zwiększa i nie jest istotą to żebyśmy sobie to wypominali w celu proiorytatywnym tylko jak 

najbardziej pozytywnym. Nawet te środki FS wsi Wierzchy w tej inżynierii finansowej da to 

projekt następnie da to gdzieś wykonanie w budżecie w postaci dodatkowych środków                       

i w ciągu jakiegoś okresu zostanie to zapewne zrealizowane. Zwrócił uwagę, że z Leszczycy    

z Tomic wszyscy jadą wąską dróżką do Szymanowic, ul. Parkowa ma ostry zakręt, to 

wymaga przerobienia, poszerzenia, później jadą Aleją Niepodległości - droga wąziutka, 

wszyscy co chwilę zjeżdżają, ten asfalt pęka. Droga ta wykonana została w ramach 

kanalizacji tak, że  nie musimy sobie tutaj wypominać, że jakaś droga została zrobiona. 

 

Radna Teresa Majdecka w imieniu mieszkańców Nowej Wsi zgłosiła wniosek o wycięcie 

traw w pasie drogowym przy drodze wojewódzkiej nr 443. 

 

Radna Violetta Drobniewska w imieniu mieszkańców podziękowała za wykoszenie 

cmentarza na Wierzchach oraz naprawę chodnika. 

 

Wójt - przeprosił, że czasami zadania nie są wykonywane odwrotnie. Wyjaśnił, że nie ma 

osób chętnych do tego rodzaju prac, Gmina ma tylko trzech pracowników, co jest 

niewystarczające.  

 

Radna Katarzyna Lochdańska zgłosiła, wniosek o uporządkowanie przystanku 

autobusowego „na żądanie” w m. Wronów. 

 

Radny Henryk Osman  zgłosił wniosek w sprawie wycięcia konarów drzew na 

skrzyżowaniu Orlina-Chocz, ponieważ zasłaniają, wyjazd na drogę wojewódzką. Kolejny 

wniosek,  przy zjeździe z drogi wojewódzkiej nr 443 postawić tablicę kierunkową na Chocz. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zgłosił wniosek o wycięcie konarów drzew na łuku drogi 

Tomice-Szymanowice. 

 

Radny Tadeusz Kostuj  zgłosił wniosek o usunięcie lub zabezpieczenie ostrych metalowych 

prętów wystających wzdłuż drogi w Czołnochowie. Prosił podjąć pilne działania. 

 

Radny Mieczysław Sawicki poinformował, że nie jest to pytanie do Wójta, również nie do  

Rady, jest to temat dla dziennikarzy. Co się dzieje, w naszych lasach. Lasy zaatakowały 

szkodniki, hektary lasów są ogołocone. 

 

Wójt wyjaśnił, że o tej sprawie  należałoby powiadomić  Nadleśnictwo. 

 

Radny Henryk Osman poinformował, że rozmawiał z leśniczym, z powodu niszczenia przez 

szkodniki 400 ha lasów jest przeznaczone do oprysku. 

 

PUNKT – 10 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI  

Radny Tadeusz Kostuj –  jak  informowała kurenda, w okresie 36 miesięcy od dnia wejścia 

w życie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, tj. do dnia 16 lipca 2019 r.  



my jako mieszkańcy tracimy warunki zabudowy. Czy my jako mieszkańcy, którzy ponosimy 

pewne straty nie powinniśmy mieć rekompensaty. Umowy były podpisane indywidualnie                 

z rolnikami, nikt z nas nie był w stanie przerywać umów. Wymogi OZE o odnawialne źródła 

energii były uzasadnione. Tak, że tutaj trudno było wszystkim dogodzić. Na dzień dzisiejszy 

wartość działek spada. Uważa, że rola samorządu powinna być na wyższym poziomie 

samorząd powinien mieć swoje propozycje ustaw na korzyść mieszkańców. 

 

Zbigniew Ostrowski  Sołtys Sołectwa Szymanowice zapytał na ile jest to realne, że po roku 

2019 ze względu na wiatraki nie będzie można się budować? Stwierdził, że ustawodawca 

wydając takie rozporządzenie chyba żyje w innym świecie. Jak to możliwe żeby rolnicy, 

którzy posiadają tutaj gospodarstwa po roku 2019 nie mogli budować. Stwierdził - to nie jest 

realne.  

 

Wójt wyjaśnił, że na dziś jest taki przepis. Posłowie uchwalili takie prawo. Dlatego mówimy 

żeby w okresie trzech lat, osoby, które planują budowę uzyskały już warunki zabudowy. Od 

2019 jeżeli mieszkaniec wystąpi o warunki zabudowy to otrzyma decyzję odmowną. Jeżeli 

oczywiście przepisy się nie zmienią. Obecnie nie potrafi odpowiedzieć co będzie za trzy lata. 

 

Zbigniew Ostrowski  Sołtys Sołectwa Szymanowice zwrócił uwagę, że wieś Szymanowice 

istnieje 700 lat, a wiatraki 3 lata.  I my musimy się dostosować – pytał sołtys. 

 

Wójt wyjaśnił, musimy się dostosować do prawa. 

  

Andrzej Matysiak Sołtys Sołectwa Tomice – prosił, żeby usunąć drzewa rosnące nad 

polami, jadąc w kierunku do posesji Żakowskiego. Uważa, że należy dać zezwolenie na 

wycięcie tym osobom, na których polach drzewa rosną jeżeli gmina ich nie usunie.  

 

Wójt wyjaśnił, że jak się właściciel gruntu zgłosi to otrzyma zezwolenie na wycięcie drzew. 

 

Andrzej Matysiak Sołtys Sołectwa Tomice wyjaśnił, drzewa rosną po stronie Szymanowic. 

Prosi o wycięcie, ponieważ bardzo utrudniają przejazd sprzętu rolniczego.    

 

Radny Tadeusz Kostuj stwierdził, że sołtys powinien mieć takie wsparcie, gmina w formie 

decyzji powinna skierować prośbę o wycięcie drzew do właściciela gruntu.  

 

Wójt wyjaśnił, drzewo należy do osoby, która jest właścicielem gruntu na którym rośnie. 

Tam gdzie drzewa zagrażają bezpieczeństwu, to gmina usuwa. 

 

Rafał Zawal mieszkaniec wsi Wierzchy – zapytał czy jest szansa wpisania w projekt 

budżetu na 2017 rok drogi na Wierzchach. Po wypowiedzi wójta, że jest to droga lokalna 

zaczyna się obawiać. Pytanie czy, remontujemy drogi, które już są, czy ważniejsze jest to 

gdzie drogi nie ma. Odcinek który został naprawiony jest przejezdny, ale reszta drogi jest 

dziurawa. Dodał, że nie jest to żart, że mieszkańcy się zbierają przyjeżdżają na sesję i walczą 

o tę drogę, to jest wyższa konieczność. Od wielu lat jest w kółko to samo, naprawa dziury, 

naprawa dziury.  

Mieszkańcy jednogłośnie Fundusz Sołecki przeznaczyli na poczet budowy tej drogi, 

chcielibyśmy aby to zostało pozytywnie zakończone. Od wielu lat nic tam się nie dzieje poza 

doraźną naprawą. 

 



Wójt odpowiedział, że droga jest zrobiona i tylko ta cześć, która jest uzupełniona tłuczniem 

wymaga uzupełnienia ubytków, ubytki te miały być obecnie naprawione. Nie jest tak, że tam  

nie można przejechać, takich dróg jest mnóstwo w Białobłotach, identyczna droga jest na 

Orlinie, na Kolonii Obory jest wiele takich dróg i to nie są drogi lokalne, a łączące 

miejscowości. Dodał, że na ten temat będzie rozmawiał z radnymi. 

Rafał Zawal mieszkaniec wsi Wierzchy zwrócił się do radnych, przekazuję, iż jest to bolący 

problem.  

Wójt poinformował, że we wrześniu radni zaplanowali objazd dróg gminnych, zobaczą, 

ocenią i wtedy zdecydujemy. 

Rafał Zawal mieszkaniec wsi Wierzchy zapytał czy jest szansa, że droga zostanie wpisana 

w projekt budżetu do budowy.  

Wójt szansa jest, ale decyzję podejmą  radni. 

Przewodniczący Rady zaprosił wszystkich na mające się odbyć 20 sierpnia 2017 r. Dożynki 

Gminne w Kolonii Ostrowskiej – Świerczynie. 

 

PUNKT – 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIX Sesji 

Rady Gminy Gizałki o godzinie 11:30.  

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak        Piotr Lis 

 

 

 


