
Protokół nr XVII/2016
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się

w dniu 16 czerwca 2016 r.
w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach

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  poinformował,  że  nastąpi  uhonorowanie  osób,  które  bezinteresownie
zaangażowały się w pomoc dla naszych jednostek organizacyjnych jak i dla mieszkańców gminy.

Wójt oznajmił, że Gmina Gizałki realizuje wiele przedsięwzięć w ramach posiadanych środków
finansowych,  nie wszystko udałoby się wykonać, gdyby nie  hojność darczyńców, sponsorów. 
Osoby, które będą dzisiaj uhonorowane bardzo często przekazują środki finansowe, po to żeby
można zrobić coś dobrego dla społeczności.
Pan Igor  Szamiłow właściciel fermy Drobiu - Firma SEDKOR EKO KURCZAK  w ub. roku
sponsorował  wypoczynek letni dla najlepszych uczniów  z klas 1-6 szkoły podstawowej i 1-3
gimnazjum w Białobłotach. Poinformował, że jest zamysł żeby wprowadzić system premiowania
tych uczniów, którzy chcą się uczyć, chcą zdobywać wiedzę.  Cel jest jeden - poprawić wyniki
nauczania w Zespole Szkół w  Białobłotach. Z informacji pani Dyrektor wiadomo, że już w tej
chwili powstała rywalizacja pomiędzy uczniami, dzieci uczą się pilniej, więcej.
Pan Szamiłow jest również sponsorem wielu imprez organizowanych przez gminę. 
Wójt w imieniu własnym oraz całej społeczności gminy Gizałki złożył podziękowania  i wręczył
statuetkę „Sponsor Gminy Gizałki 2015”.  
Sponsorem jest również Pan Hieronim Burcharad, współwłaściciel Firma JHJ sp. z o.o. w Nowej
Wsi, który od wielu lat wspiera samorząd gminny w wielu działaniach.  Między innymi zakupił
meble,  które  są  w GCK,  również  dzięki  sponsoringowi  w ubiegłym roku udało  się  zakupić
rzutnik, ekran i komputer, dzięki temu działalność GCK będzie bardziej efektywna. 
W imieniu Prezesa Statuetkę „Sponsor Gminy Gizałki 2015” odebrał Dyrektor Pan Józef Klecha.
Kolejnym sponsorem jest firma Martifer. której podziękowania zostaną przekazane na „Pikniku
Zielonej Energii”,  w dniu 19 czerwca na placu w Nowej Wsi.

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

PORZĄDEK OBRAD      XVII 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.  Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2015 r.

7.  Przedstawienie informacji - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015.

8.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  terenów

położonych w obrębie geodezyjnym Wronów;

2)   udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu

usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2016 r;

3)    zmian planu budżetu na rok 2016;

4)   zmian do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-2021;

5)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Gizałki za

2015 r.;

a)  rozpatrzenie sprawozdania finansowego, 

b)  rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

c)  zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Gizałki,

d)  stanowisko komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,

e)  przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy

za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,

f)  dyskusja nad sprawozdaniami,

g)  głosowanie projektu uchwały, 

6)   udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu  gminy za

2015 r.

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.

9.   Interpelacje i zapytania radnych.

10.   Wolne głosy i wnioski.

11.   Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady poprosił o  zgłaszanie pytań uwag do porządku.
Głos zabrał Wójt i zaproponował autopoprawkę - wprowadzenie do porządku obrad uchwały w
sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  opracowania  i  wdrażania  Planu  gospodarki
niskoemisyjnej dla gminy Gizałki.
Nastąpiło głosowanie, autopoprawkę przyjęto jednogłośnie. 

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.  Radni  nie
mieli pytań.
Wójt przedstawił krótko najważniejsze sprawy. Uzyskano pozwolenie na budowę sali sportowej
przy  Zespole   Szkół  w Gizałkach.  Obecnie  jest  opracowywany wniosek  o   dofinansowanie
ze  środków  UE.  Wyjaśnił,  że  ubiegamy  się  o  dofinansowanie  na  poziomie  85  %  wartości
inwestycji. 
Dalej  poinformował,  że  odbył  spotkanie  z  przedstawicielem  Firmy  IKEA,  która  jest
mniejszościowym właścicielem Farmy wiatrowej. Firma IKEA ogłaszała konkursy ekologiczne
w szkołach a w dniu 19 czerwca organizuje w Nowej Wsi „Piknik Zielonej Energii”.
Poinformował również, że „Stowarzyszenie Wspólnie dla Przyszłości” w ub. tygodniu podpisało
umowę na dotację w ramach realizacji Strategi Rozwoju Lokalnego 2016-2022. Stowarzyszenie
pozyskało  w sumie ponad 10 mln zł na różnego rodzaju działalność, wsparcie.  W ramach tych
środków jest  ponad 4 mln zł na prowadzenie działalności gospodarczej o środki będą mogły
ubiegać się osoby prywatne jak i firmy. Niezależnie od tego na małe granty są przeznaczone
środki  w kwocie 4 mln. Poinformował, że  zorganizowano turnus kolonijny dla  54 uczniów
z  tego  15  uczniów  jedzie  za  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce  bezpłatnie,  natomiast  pozostali
częściowo odpłatnie (300-350 zł). Również w trzech szkołach:  Gizałki,  Tomice i Białobłoty
będą tygodniowe półkolonie połączone z wyjazdami.
Kolejna informacja dotyczy pomocy państwa w wychowywaniu dzieci „500 plus”. Wpłynęło 457
wniosków wydano 420 decyzji  wypłacono 608 tys.  zł  pozostało  37  decyzji,  które  do końca
czerwca będą rozpatrzone. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.



PUNKT  -  6  - SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY  Z
ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA 2015 R.

Przewodniczący Rady odczytał sprawozdanie, które stanowi załącznik nr 6

PUNKT  -  7  -  PRZEDSTAWIENIE  INFORMACJI  -  OCENA ZASOBÓW  POMOCY
SPOŁECZNEJ ZA ROK 2015.

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  na  Komisjach  łączonych  szczegółowo  omawiano
informację. Radni nie zgłosili pytań.   Informacja stanowi załącznik nr 7

PUNKT - 8 - PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała  Nr  XVIII/82/2016  w  sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania
przestrzennego części terenów położonych w obrębie geodezyjnym Wronów; 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem i załącznikami do uchwały
poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania nad uchwałą.
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XVIII/82/2016 w
sprawie  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  części  terenów
położonych w obrębie geodezyjnym Wronów podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 8 do protokołu.

Uchwała  Nr  XVII/83/2016  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu
Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w
2016 r;
Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Poprosił o pytania. 
Głos zabrał Wójt i wyjaśnił, że z terenu gminy Gizałki wpłynęło 8 wniosków na dofinansowanie
usuwania  azbestu.  Właściciele  nieruchomości  określili,  że  może  to  być  do  49  ton,  z
doświadczenia lat poprzednich wiadomo, że z reguły odpadów jest więcej dlatego zabezpieczono
większe środki.  
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Podczas głosowania na sali
obrad obecnych było 15 radnych  Uchwała Nr XVII/83/2016 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest w 2016 r.  podjęta została jednogłośnie  i  stanowi załącznik  nr 9 do
protokołu.

Uchwała Nr XVII/84/2016 w sprawie zmian planu budżetu na 2016 r. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Poprosił o pytania. 
Wójt poinformował,  że  w  związku  z  tym,  że  należy  opracować  Program  Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Gminy Gizałki proponuje przesunięcie kwoty 10 tys. zł z rozdziału 75025 do
rozdziału 9005 tym samym zmianie ulegnie załącznik nr 2. Ponadto zaproponował zmianę w
załączniku nr 3 gdzie błędnie wpisano paragraf,  który powinien być określony jako 6230, w
załączniku  nr  5  wystąpiły  błędy  pisarskie  (jest  aparatu  winno  być  agregatu).  Nastąpiło
głosowanie autopoprawek, które przyjęto jednogłośnie.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Podczas głosowania na sali
obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XVII/84/2016 w sprawie zmian planu budżetu
na 2016 r.  podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik  załącznik nr 10 do protokołu.



Uchwała Nr XVII/85/2016 w sprawie  zmian do Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy
Gizałki na lata 2016-2021

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. Poprosił o pytania. 
Wójt wyjaśnił,  że  zmiany w uchwale wiążą  się   ze  zmianami  w  planie   budżetu.   Należy
dokonać zmniejszenia  kwoty z 1796.951 zł do 1786 951 zł.
Nastąpiło głosowanie autopoprawki, którą przyjęto jednogłośnie.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Podczas głosowania na sali
obrad obecnych było 15 radnych Uchwała Nr XVII/84/2016 w sprawie zmian do Wieloletniej
Prognozy finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-2021  podjęta została jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

Uchwała Nr XVII/86/2016 w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2015 r.

     a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,

     b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,

     c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Gizałki,

Wójt poinformował,  że  materiały  były  omawiane  na  Komisjach,  a  obecnie  przedstawi
prezentację, która zobrazuje budżet gminy w roku 2015.   
Prezentacja informowała m. innymi, że plan dochodów budżetowych wynosił: 17.099.265,85 zł,
został  wykonany  w  99,86%   tj.  17.075.433,23  zł.  Plan  wydatków  bieżących  wynosił
14.688.150,85 zł, został wykonany w 95,59%
Plan wydatków inwestycyjnych wynosił 2.416.093,00 zł, został wykonany w 77,81%
Środki pozyskane w roku 2015 ogółem: 748.439,02 zł, 
w  tym  z  Unii  Europejskiej:  498,439,02  zł  z  Samorządu  Województwa  Wielkopolskiego
250.000,00 zł. 
Wartość inwestycji zrealizowanych w 2015 roku to kwota 1.880.062,69 zł. 
Majątek trwały brutto w 2015 roku wynosi 48.130.229,35 zł. 
Z  uwagi  na  wyczerpującą  prezentację  i  wcześniejsze  omówienie  materiałów,  radni  nie  mieli
pytań.  

stanowisko komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie
opinii z wykonaniu budżetu.
Katarzyna  Lochdańska -  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Opieki  Socjalnej
przedstawiła opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2015 r., opinia jest pozytywna.

Teresa Majdecka - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinię
komisji o wykonaniu budżetu za 2015 r., opinia jest pozytywna.

Mieczysław Sawicki - Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Porządku  Publicznego 
przedstawił opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2015 r., opinia jest pozytywna.

Kazimierz Woźniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji
o wykonaniu budżetu za 2015 r., opinia jest pozytywna.
Opinie Komisji stanowią załączniki do protokołu.



przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2015 r. wraz z 
informacją o stanie mienia jednostki.

Renata Tomczak zastępująca skarbnika gminy odczytała uchwałę Składu Orzekającego RIO w
Poznaniu  Nr  SO-0954/48/Ka/2016   z  dnia  26  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  wyrażenia  opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Gizałki sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015
wraz  z  informacją  o  stanie  mienia  i  objaśnieniami.  Opinia  RIO  jest  pozytywna i  stanowi
załącznik do protokołu.

dyskusja nad sprawozdaniami.
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. Radni nie zabrali głosu.

Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem w  sprawie
zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego wraz ze  sprawozdaniem z wykonania  budżetu
Gminy Gizałki za 2015 r.
Radni nie mieli pytań. 

Kazimierz  Woźniak -  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej odczytał  Opinię  Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki z dnia 5 maja 2016 roku  o wykonaniu budżetu gminy Gizałki
za 2015 rok. Komisja pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdanie
za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r. i wnosi do
Rady Gminy Gizałki o udzielenie  Wójtowi Gminy Gizałki absolutorium za 2015 r. 

głosowanie projektu uchwały.

Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych. Uchwała  Nr  XVII/86/2016
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu  Gminy  Gizałki  za  2015 r.  podjęta  została  jednogłośnie  (15  głosów za) i  stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

Uchwała  Nr XVII/87/2016 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z
wykonania budżetu za 2015 rok
 
przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Gizałki. 

Kazimierz  Woźniak -  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  odczytał  Uchwałę Nr  1/2016
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Gizałki  z  dnia  5  maja  2016  roku  w  sprawie  wniosku
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki za 2015 r. Komisja pozytywnie zaopiniowała
wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdanie za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2015 r. i wnosi do Rady Gminy Gizałki o udzielenie  – Wójtowi
Gminy Gizałki absolutorium za 2015 r. 

Głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej (15 głosów „za”).

Wniosek Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik  do protokołu. 

przedstawienie  opinii  RIO  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia
absolutorium

Teresa Majdecka członek Komisji  Rewizyjnej  odczytała  Uchwałę Nr SO-0955/15/4/Ka/2016
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu               z dnia 12 maja 2016
roku  w  sprawie  wyrażenia  opinii  o  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Gizałki  o
udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki za 2015 r. 
Skład  Orzekający  RIO  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy



o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. 
Opinia RIO stanowi załącznik do protokołu.

dyskusja

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. Radni nie zabrali głosu.

Kazimierz Woźniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej stwierdził, że  Komisja pozytywnie
zaopiniowała  wykonanie  budżetu  i  sporządzone  sprawozdanie  za  2015  r.  wraz  z  informacją
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 r.

Przewodniczący  Rady  odczytał  treść  uchwały  XVII/87/2016  w  sprawie  udzielenia
absolutorium.  Podczas  głosowania  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  XVII/87/2016
w sprawie  udzielenia  absolutorium  podjęta  została  jednogłośnie  (15)  głosów za  i  stanowi
załącznik  nr 13 do protokołu.

Przewodniczący Rady w imieniu Rady i własnym złożył Wójtowi gratulacje.
Wójt  oznajmił, że radni oceniają pracę Wójta i cieszy, że ta ocena była pozytywna. Dodał, że
ubiegły rok zamknął się znaczną nadwyżką budżetowa, która została przekazana na realizację
tegorocznych  inwestycji.  Po  czym  złożył  podziękowania  za  współpracę  skarbnik  Donacie
Potockiej  i  zastępującej  Renacie  Tomczak,  sekretarz  Annie  Glapie,  kierownikom  referatów,
pracownikom UG, kierownikom jednostek organizacyjnych placówek oświatowych, kierownik
GOPS i pracownikom,  kierownik GCK. Jak podkreślił   cenna jest  dyskusja i  za to również
dziękuje. Równie serdeczne podziękowania złożył paniom i panom Sołtysom, radcy prawnemu
oraz podziękował za współpracę mieszkańcom.

Po czym nastapiły gratulacje dla Pana Wójta od radnych, sołtysów i kierwoników gminnych
jednostek organizacyjnych.

Uchwała  Nr  XVII/88/2016  w  sprawie  wyrażenia  woli  przystąpienia  do  opracowania
i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały wraz z  załącznikami,  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 XVII/88/2016 w sprawie wyrażenia woli
przystąpienia  do opracowania  i  wdrażania  Planu  gospodarki  niskoemisyjnej  dla  gminy
Gizałki podjeta została jednogłośnie (15 głosami) i stanowi załącznik nr 14  do protokołu.

PUNKT  -  8  - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
Radny Zbigniew Bachorski zapytał kiedy powróci do Gizałek karetka pogotowia.

Tadeusz Kostuj -  Wiceprzewodniczący Rady odczytał stanowisko Rady w sprawie powrotu
karetki  do  Gizałek.   Pismo  ma  zostać  przekazane  do  Wojewody  po  dołączeniu  podpisów
mieszkańców. Dodał, że na Komisjach łączonych była dyskusja na ten temat. 

Wójt poinformował, że w związku z tym, że stacjonowanie karetki na terenie gminy Pyzdry
przedłużono  o  kolejny  rok  dlatego  też  padła  propozycja,  żeby  przesłać  do  Wojewody
Wielkopolskiego stanowisko Rady poparte podpisami mieszkańców pw sprawie powrotu karetki
do Gizałek. 



Radny Zbigniew Bachorski przypomniał, że w ub roku otrzymał pismo, że karetka w Gminie
Gizałki będzie od lipca 2016 r.

Radny Tadeusz  Kostuj poinformował,  iż  uważa,  że  należałoby sporządzić  plan  w zakresie
Gospodarki Wodnej dotyczący ochrony nabrzeża rzeki Prosny i naprawy mostu. 

Radny Zbigniew Bachorski zgłosił wycięcie krzaków, ponieważ utrudniają widoczność na ul.
Wodnej w  m. Tomice.
Wójt w odpowiedzi na propozycję Radnego Kostuja wyjaśnił, że to na naszym państwie leży
kompetencja utrzymania podstawowych cieków wodnych.

PUNKT - 9 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Łukasz  Waniak pogratulował  Wójtowi  otrzymania  absolutorium.  Po  czym  zwrócił  się  do
Przewodniczącego Rady: piszą do niego mieszkańcy Obór w sprawie przejścia dla pieszych.  To
samo dotyczy miejscowości Wronów, tam też mieszkańcy mówią o braku przejścia.
Przewodniczący Rady - zauważył, że mieszkańcy winni zwrócić się bezpośrednio do radnego.
Dodał, że będzie rozmawiał z Wójtem o sposobie realizacji, potrzeba bezpieczeństwa jest sprawą
ważną. 
Łukasz Waniak - zapytał, czy będzie zebranie wiejskie w tej sprawie.
Przewodniczący Rady wyjaśnił,  że zebrania nie będzie,  będzie rozmawiał z Radą poza tym
mieszkańcy nie są osobami kompetentnymi, żeby określić  w którym miejscu mają być pasy.
Radna Katarzyna Lochdańska odpowiedziała, że sześć lat temu wystosowała pismo do ZDW
odnośnie przejścia dla pieszych w m. Wronów,  otrzymała wówczas odpowiedź odmowną. 
Jerzy Moryson - mieszkaniec gminy Gizałki złożył gratulacje Wójtowi  z okazji otrzymania
absolutorium.
Poinformował o rozprawie w Sądzie i że w związku z art. 41 paragraf 1 złożył wniosek o zmianę
składu orzekającego. 
Kolejna sprawa: apelował żeby zainteresować się bateriami słonecznymi i pozyskaniem funduszy
na ten cel.
Poinformował, że pisał już do Wójta w sprawie ul. Kolejowej uważa, że tam prawdopodobnie
jest prowadzona sprzedaż i spożywanie alkoholu w m. publicznym.
Pytał Wójta - czy sklep w Gizałkach na ul. Kolejowej ma wykupione zezwolenie na spożywanie
alkoholu w miejscu sprzedaży.
Wójt wyjaśnił, że takiego zezwolenia na nie ma.
Jerzy Moryson wniósł swoją propozycję o zmiany w Radzie.
Przewodniczący  Rady -  odpowiedział,  że  zmiany  w  Radzie  nie  należą  do  kompetencji
mieszkańca. 
Wiceprzewodniczący  Radny Tadeusz Kostuj -  wyjaśnił,  że  Przewodniczący Rady  bardzo
dobrze  pełni  swoją  funkcję  i  wypełnia  obowiązki  i  nie  ma  potrzeby  zastępowania  go  w
obowiązkach. 
Grzegorz Dereziński Sołtys Sołectwa Orlina - zapytał czy Ukraińcy, którzy mają kartę polaka
mogą starać się  o zasiłek „500 plus”. 
Marzena Witkowska - Kierownik GOPS poprosiła o zgłoszenie się do biura obsługi zasiłków
„500 plus”. 
Wójt poprosił  żeby mieszkaniec  -  Jerzy Moryson  nie  roztrząsał  prywatnych  spraw na  sesji.
Odpowiedział również, że temat solarów omawiali na komisji i nie ma rentowności zakładanie
tych urządzeń.
Natomiast jeżeli chodzi o funkcję Przewodniczącego Rady, to jest on wybierany przez Radę. 
Radny Krzysztof  Walendowski odpowiedział  na  pytanie  Jerzego Morysona,  że  spożywania
alkoholu w miejscu sprzedaży nie ma.
Przewodniczący Rady  zaprosił na Festyn Nocy Świętojańskiej.



PUNKT –  10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi  na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał  zamknięcia  obrad
XVII Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 19.00

Protokołowała Przewodniczący Rady
Teresa Andrzejak Piotr Lis


