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

w dniu 22 marca 2016 r.
w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

W Sesji  Rady  Gminy  Gizałki  udział  wzięło  13  radnych,  co  stanowi  93,33  % 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 Przewodniczący Rady wraz z Wójtem złożyli  gratulacje Patrycji Kwitowskiej,
uczennicy Zespołu Szkół w Gizałkach, która została laureatką Wojewódzkiego Konkursu
Chemicznego. Podziękowania otrzymał również nauczyciel Zespołu Szkół w Gizałkach Pan
Dariusz Lis za przygotowanie uczniów do konkursu,  za trud i  wysiłek oraz poświęcony
czas.  Gratulując  sukcesu  złożono  życzenia,  aby  towarzyszył  im  niegasnący  zapał  w
realizacji wszelkich przedsięwzięć oraz celów i zamierzeń.

Następnie  Przewodniczący Rady stwierdził  quorum Sesji  (13  radnych)  oraz  przedstawił
porządek obrad.

Radni nieobecni usprawiedliwieni: Milena Bartnik, Katarzyna Lochdańska

PORZĄDEK OBRAD XV 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/  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok 2016;

2/ nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki;

3/ uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy

Gizałki na lata 2016 – 2019;

4/ przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach;
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5/ przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gizałki na lata 2016-2025;

6/  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia  między  Gminą  Gizałki  a

Powiatem  Pleszewskim  w  zakresie  realizacji  zadań  inwestycyjnych

obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

7.  Sprawozdanie  z  działalności  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gizałkach

      za 2015 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w gminie Gizałki.

     8.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.

     9.  Interpelacje i zapytania radn

 10.  Wolne głosy i wnioski.

 11.  Zamknięcie 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.  13  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  radnym  pisemnej
informacji. Radni nie zgłosili pytań.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Uchwała  Nr  XV/74/2016  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok
2016.

Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  poprosił
o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas
głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych.  Uchwała Nr XV/74/2016 w sprawie
przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok 2016 podjęta została jednogłośnie i
stanowi załącznik  nr 6 do protokołu.

Uchwała Nr XV/75/2016 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki.

Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  poprosił
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o zadawanie pytań.
Wójt wyjaśnił, że jest to ulica równoległa do ul. Słonecznej w Gizałkach, która  łączy drogę
wojewódzką  nr  442  z  ul.  Szkolną.  Droga  ta  na  dzień  dzisiejszy  jest  w  znacznej  części
własnością osób prywatnych, właściciele gruntów wyrazili zgodę, żeby uporządkować stan
prawny poprzez wpisanie w rejestr gminy odpowiedniej nazwy ulicy. Jest to też potrzebne,
żeby osoby, które będą  zamieszkiwały  na tej ulicy miały w dokumentach wpisany właściwy
adres.
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych.  Uchwała Nr XV/75/2016 w
sprawie  nadania  nazwy  ulicy  w  miejscowości  Gizałki  podjęta  została  jednogłośnie  i
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Uchwała  Nr  XV/76/2016  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Wspierania
Rodziny na terenie Gminy Gizałki na lata 2016 – 2019.

Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  poprosił
o zadawanie pytań.
Radna Teresa Majdecka poprosiła o przybliżenie zadań Programu.
Pani Marzena Witkowska - Kierownik GOPS poinformowała, że Program jest utworzony
dla rodzin przeżywających trudności w problemach wychowawczych dzieci, młodzieży jak
również dla   rodzin mających problemy życiowe.  Gmina zobowiązana jest  do utworzenia
takiego Programu. Podstawą jest również to, że w roku ubiegłym asystent rodziny pracował z
11  rodzinami.  Na  kolejne  lata  zaplanowano,  również  zatrudnienie  asystenta  rodziny.
Powołanie takiego Programu jest dla naszej gminy uzasadnione.
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych.  Uchwała Nr XV/76/2016 w
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Gizałki
na lata 2016 – 2019 podjęta została jednogłośnie i  stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała  Nr  XV/77/2016  w  sprawie   przyjęcia  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Gizałkach.

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  Z uwagi na brak
pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych
było  13  radnych.  Uchwała  Nr  XV/77/2016  w  sprawie   przyjęcia  Statutu  Gminnego
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gizałkach   podjęta  została  jednogłośnie  i   stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

Uchwała Nr XV/78/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gizałki na lata
2016-2025.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
Wójt poinformował, że Strategia Rozwoju Gminy Gizałki była opracowywana od lata 2015 r.
We  wrześniu  ub.  roku  przystąpiono  do  konkretnych  prac.  W  opracowaniu  strategii
uczestniczyli  mieszkańcy  naszej  gminy,  radni,  sołtysi,  przedstawiciele  organizacji
społecznych,  jednostek  organizacyjnych gminy.  Dokument  został  opracowany w ub,  roku
i uzgodniony  z instytucjami, które winny tego dokonać. Poinformował też, że w dokumencie
wyznaczono misje gminy, wizje rozwoju, wyznaczono główne cele strategiczne, programy,
zapisano projekty. Dodał, że Strategia jest dokumentem, który będzie można modyfikować w
ramach  przedsięwzięć  w  kolejnych  latach,  w  zależności  od  potrzeb.  W Strategii  zostały
wpisane  zadania  priorytetowe.  Strategia  podlegała  również  konsultacjom  społecznym.
Wyjaśnił,  że dokument ten będzie pomocny przy ubieganiu się o środki UE i inne środki,
które wymagają określonych dokumentów strategicznych, na które trzeba się powołać przy
ubieganiu o pozyskanie środków zewnętrznych.
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych.
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Uchwała Nr XV/78/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Gizałki na lata
2016-2025 podjęta została jednogłośnie za i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Uchwała Nr XV/79/2016 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między
Gminą  Gizałki  a  Powiatem  Pleszewskim w zakresie  realizacji  zadań  inwestycyjnych
obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych.

Przewodniczący  Rady odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  poprosił
o zadawanie pytań.
Wójt  wyjaśnił,  że  porozumienie  pomiędzy Gminą  Gizałki  a  Powiatem Pleszewskim jest
niezbędne  celem  realizacji  wspólnych  przedsięwzięć  drogowych.  Gmina  Gizałki  planuje
budować drogi gminne, które łączą się z drogami powiatowymi. Dodał też, że w przypadku
dofinansowania z PROW można otrzymać dodatkowe punkty przy ocenie wniosków za to, że
inwestycja  jest  realizowana  wspólnie  z  powiatem  lub  z  innym  samorządem.  Ponadto
dodatkowe punkty przyznaje się również wtedy, gdy droga łączy się z drogami wyższego
rzędu np. drogą powiatową czy wojewódzką. Poinformował też, że w uchwale są rozpisane
trzy  numery  dróg,  a  w  zasadzie  są  to  dwie  drogi,  które  mają  duże  szanse  na  wsparcie
środkami  UE,  dlatego  realizacja  tych  zadań  planowana  jest  wspólnie  z  powiatem
pleszewskim.  Dodał,  że  porozumienie będzie polegało na tym, że gmina wykona odcinek
drogi gminnej, natomiast w miejscu włączenia się drogi gminnej w drogę powiatową. Powiat
wykona również określony odcinek drogi we własnym zakresie.
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych.
Uchwała Nr XV/79/2016 w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między
Gminą  Gizałki  a  Powiatem  Pleszewskim w zakresie  realizacji  zadań  inwestycyjnych
obejmujących przebudowę dróg gminnych i powiatowych  podjęta została jednogłośnie i
stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

PUNKT  -  7  -  SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  GMINNEGO  OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZAŁKACH ZA 2015 ROK ORAZ WYKAZ POTRZEB
W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE GIZAŁKI.

Pani Marzena Witkowska - Kierownik GOPS poinformowała m. innymi, że w ubiegłym
roku z pomocy społecznej korzystało 220 rodzin na liczbę osób w rodzinach 724.
Przedstawiła  ilość  korzystających  z  różnych  formy  pomocy  i  świadczeń  oraz   kryteria
dochodowe osób ubiegających się o udzielenie pomocy, wykorzystanie budżetu jednostki w
2015 r., kwoty wypłat z poszczególnych rozdziałów na określone zadania.  
Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach według stanu na dzień 31 grudnia
2015 r. wynosił 3 583 973,00 zł,  natomiast wydatki wyniosły 3 498 964,73 zł, co stanowi
97,63%. Z dożywianie korzystało 215 dzieci w przedszkolach, szkołach z 129 rodzin. Na
dożywianie  wydatkowano  kwotę  75  244,00  zł  i  opłacono  28454  posiłki.  Dożywianie
prowadzone było w placówkach oświatowych na terenie gminy Gizałki jak i w  placówkach
w Pleszewie.  
 
PUNKT - 8 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęło kilka interpelacji:

Radnej  Agnieszki  Budzińskiej w sprawie wniesienia  autopoprawki  do projektu budżetu
na rok 2016 w sprawie budowy chodnika z m. Białobłoty do miejscowości Dziewiń Duży.

Wójt wyjaśnił, że jest to duża inwestycja przy drodze wojewódzkiej, na obecną chwilę nie ma
takiej  pozycji  w budżecie  gminy.  Od kilku  lat  zabiegamy o budowę takiego chodnika  w
Samorządzie Wojewódzkim. Wystosowano w tej sprawie kilkanaście pism, ostatnie pismo w
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tej sprawie jest z marca 2015 roku. W odpowiedzi jaką otrzymaliśmy 21 kwietnia 2015 r.
czytamy, że zgłoszone potrzeby zostaną wzięte pod uwagę na etapie przebudowywania drogi
wojewódzkiej nr 443. Przedmiotowa inwestycja ujęta jest w zamierzeniach inwestycyjnych
do realizacji na lata 2014-2020. Dodał też, że droga ta ujęta jest wysoko w rankingu potrzeb
województwa dlatego przypuszcza,  w najbliższych dwóch latach powinna być realizowana.

Radna  Milena  Bartnik wnosi  o  wniesienie  autopoprawki  do  budżetu  na  2016  r.
w sprawie remontu chodnika z m. Ruda Wieczyńska do Gizałek.

Wójt odpowiedział, że stan chodnika jest faktycznie bardzo zły, chodnik został wykonany
kilkanaście lat temu i prawdopodobnie podłoże nie zostało wykonane prawidłowo. W tym
roku jest zaplanowany bieżący remont. Przebudowa nie jest możliwa, ponieważ gmina nie
jest właścicielem gruntów, na których znajduje się chodnik.

Kolejna interpelacja Radnej Mileny Bartnik dotyczy wykonania  oświetlenia wzdłuż tego
chodnika.

Wójt wyjaśnił, że w przyszłości gdy będzie budowany tam chodnik, ścieżka rowerowa takie
oświetlenie należy przewidzieć. Na dzień dzisiejszy są punkty oświetleniowe bardziej pilne.
Dodał  też,  że  jeśli  Radni  uznają,  że  należy  oświetlenie  wykonać,  to  w  przyszłorocznym
budżecie należy wziąść to pod uwagę.

Trzecia  interpelacja  Radnej  Bartnik dotyczy  kanalizacji  deszczowej  na  zakręcie  drogi
gminnej w m. Ruda Wieczyńska.

Wójt wyjaśnił,  że  kanalizacja  jest  tam tak wykonana,  że nie  ma ujścia.  Należy wykonać
rozsączalnik ścieków deszczowych. Natomiast nie ma tam możliwości podłączenia do rowu
melioracyjnego. Wykonanie zadania zostanie zlecone do Zakładu Komunalnego.    

Interpelacja Radnego Jacka Janiszewskiego dotyczy naprawy drogi  Tomice - Ciemierów.
Droga jest wykonana z kruszywa granitowego.
Wójt odpowiedział, że w części te ubytki zostały już uzupełnione. Pozostałe naprawy zostaną
wykonane w przyszłym tygodniu.  

Radny Zenon Tomaszewski złożył następujące interpelacje:
Pierwszą w sprawie budowy drogi asfaltowej w m. Kolonia Obory, do interpelacji załączono
podpisy mieszkańców.
Wójt odpowiedział, że po przeprowadzonej analizie zakłada się, że drogę te należy wykonać,
ale musi zostać ujęta w planach inwestycyjnych gminy na etapie przyszłorocznego budżetu.
Droga ma ok. 1700 m, przewidywany koszt ok. 1 mln zł.

Druga interpelacja dotyczy założenia oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Obory.
Wójt  odpowiedział, że jeśli radni  uznają taką potrzebę gmina będzie starała się wykonać
pojedyncze punkty w postaci lamp fotowolticznych, ponieważ w znacznej części przypadków
są to pojedyncze punkty oświetleniowe.

Trzecia interpelacja w sprawie budowy drogi w m. Świerczyna od drogi wojewódzkiej
Wójt  odpowiedział,  że  w  ub.  roku  rozpoczęto  naprawę  tej  drogi,  warunki  pogodowe
spowodowały przerwanie prac.  W tym roku prace zostaną wznowione. Długość drogi ok.
1500 m, wartość ok. 700 tys. zł.  Tutaj  musimy przewidzieć zadanie inwestycyjne ujęte w
budżecie.

Czwarta interpelacja w sprawie drogi na Studziance  od drogi wojewódzkiej w kierunku na
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Zagórów.
Wójt odpowiedział, że drogę tę należy przewidzieć do realizacji. Droga ta łączy dwie gminy i
dwa powiaty jest to długi odcinek - 3900 m., wartość ok. 2 mln zł. 
Na etapie projektowania budżetu należy rozważyć, którą z tych dróg należy wykonać.

PUNKT - 9 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pytania Henryk Osman prosił o przekazanie do ZDP o wykonanie prac równiarką na 
drogach: Białobłoty- Chocz tzw. żużlówka oraz Orlina Duża. W m.Orlina Mała należy 
naprawić mostek oraz powycinać gałęzie na drodze powiatowej w kierunku na Chocz.

Radny Zbigniew Bachorski – zgłosił interpelację w sprawie naprawy drogi Tomice - 
Szymanowice oraz drogi powiatowej na ul. Leśnej.

Wójt wyjaśnił że jeśli uda się zrealizować obietnice p. Starosty, to w tym roku być może ta 
droga zostanie zrobiona.

Radny  Tadeusz Kostuj nawiązał do wniosku z poprzedniej sesji - naprawy dziur na   moście
rzeki Prosna. Zgłosił również naprawę dróg w m. Szymanowice - ul. Ogrodowa i ul. Parkowa
wraz z  wykonaniem studzienki,  ponieważ tam nie schodzi woda. Radny podziękował  za
realizację wcześniejszych wniosków.

Radny Kazimierz Woźniak zgłosił interpelację w sprawie naprawy drogi  Białobłoty - 
Orlina.  

Wójt wyjaśnił, że w miesiącu kwietniu drogi asfaltowe będą naprawiane.

Radny Zenon Tomaszewski zgłosił interpelację w sprawie wyrównania dziur na drogach: 
Wierzchy do kościołka,  Wierzchy - Kolonia Ostrowska i Kolonia Obory koło p. Łuczak i p. 
Lewicza.
W m.  Świerczyna na drodze gminnej wyrównanie garbów i dziur, oraz naprawę przepustu      
za posesją p. Rogackiego.

Wójt wyjaśnił, że naprawy wyrw w nawierzchniach asfaltowych zostaną wykonane w 
miesiącu kwietniu, gdy będzie odpowiednia  pogoda.

PUNKT -10 -WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Radny  Tadeusz  Kostuj podziękował  za  wykonanie  rynienki  odwadniającej  na  ulicy
przy kościele.

Radny  Zenon  Tomaszewski zgłosił  wniosek  o  naprawę  przepustu  na  drodze  w  m.
Świerczyna, w kierunku posesji p. Małowskiego.

Radny  Kazimierz  Woźniak zgłosił  wniosek  o  wykonanie  prac  równiarkę  po  drogach
zaplanowanych z Funduszu Sołeckiego.

Wójt poinformował  że,  w  związku  z  wystąpieniem  niekorzystnych  warunków
atmosferycznych  w  okresie  zimowym,  które  spowodowały  szkody  w  uprawach  rolnych,
zainteresowani rolnicy mogą składać wnioski  o oszacowanie szkód powstałych w wyniku
ujemnych skutków przezimowania w Urzędzie Gminy  do dnia 22.04.2016 r. We wniosku
należy zaznaczyć uprawy, które przeznaczone są do zaorania.  Szkody należy zgłosić przed
zaoraniem uprawy i  to  z  odpowiednim wyprzedzeniem koniecznym do oszacowania  strat
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przez komisję gminną. Kurendy w tej sprawie zostaną rozesłane.
Poinformował również, że z dniem 1 kwietnia 2016 r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w  Gizałkach  będzie  realizatorem  Programu  rodzina  500+.  Wnioski  o  świadczenie
wychowawcze  tzw.  500+ będzie  można  składać  w  siedzibie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Gizałkach, ul. Kaliska 23, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 15:30.
Aby umożliwić sprawne działanie systemu w każdy poniedziałek kwietnia br. wnioski będą
przyjmowane w godz. 7:30 - 20:00.
Wnioski składać będzie można również za pomocą platformy e-PUAP, ZUS oraz systemów
teleinformatycznych bankowości  mobilnej.  Wnioski,  które  zostaną  złożone w terminie  od
1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. wypłacane zostaną z wyrównaniem od kwietnia.

Sołtys  Zenon Andrzejewski -  podziękował  za  realizację  zgłoszonych  wniosków.  Prosi  o
monitowanie w ZDP  w sprawie  ul. Kolejowej o połatanie dziur i czyszczenie rowów. 
Zgłosił  sprawę  zaniżenia  przepustu  na  ul.  Szkolnej.  Na  zakończenie  złożył  wszystkim
świąteczne życzenia.

Pan  Wójt  odpowiedział,  że  łatanie  wyrw  nawierzchni  asfaltowych  nastąpi  w  miesiącu
kwietniu. Ulica Szkolna i Wodna ma naturalne zaniżenie terenu. Kilka razy próbowali ten stan
uporządkować, sprawę  rozpatrzą.

Pan Piotr Kopczyński - nawiązując do informacji jaką przekazał pan wójt dodał, że rolnicy,
którzy  nabyli  kwalifikowany  materiał  siewny zbóż  ozimych,  zasiali  je  i  zboża  te  uległy
wymarznięciu winni zgłosić to do gminnej komisji. Jest to szczególnie ważne dla osób, które
chciałyby ubiegać się o finansowanie z funduszu de minimis.

Przewodniczący Rady udzielił głosu mieszkańcom gminy.

Pan Jerzy Moryson  wnioskował o wystosowanie kurend, w przypadku gdy jest możliwość
odbycia stażu pracy w Urzędzie Gminy lub możliwość zatrudnienia.
Zgłosił  też,  że  od 3  miesięcy w m.  Kolonia  Ostrowska wałęsa  się  pies,  który może byc
niebezpieczny dla ludzi.
Kolejna  sprawa  poruszona  przez  mieszkańca  gminy,  dotyczyła  porządku  obrad  sesji,
stwierdził, że są punkty: informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej
oraz sprawozdanie Wójta, a nie są te informacje przedstawiane na Sesji.

Poinformował również, że w dniu 26 października 2015 r.  zabierał głos na sali w Urzędzie
Gminy i zadawał pytania p. Wójtowi. Natomiast pracownica samorządowa złożyła przeciwko
niemu pozew z oskarżenia prywatnego zarzucając mu czyny z art. 212 paragraf 1 oraz art. 216
paragraf 1 - kodeksu karnego.

Przewodniczący  Rady odniósł  się  do  kwestii  informacji  Przewodniczącego  Rady  i
sprawozdania  Wójta.  Wyjaśnił  ,  że  radni  otrzymali  w  materiałach  sesyjnych  informację
Przewodniczącego  Rady  o  działaniach  podejmowanych  w  okresie  międzysesyjnym  i
sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym, były omawiane w szerokim
zakresie na posiedzeniu Komisji Łączonych .
Podczas sesji radni nie mieli żadnych dodatkowych uzupełniających pytań.

Pan Andrzej Weber -  Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizałkach zgłosił,
wniosek o naprawienie  nawierzchni ul. Kolejowej w m. Gizałki, gdyż stan jest fatalny, po
deszczu tworzą się kałuże. Pytał też, czy odnośnie strychu nad budynkiem WTZ są podjęte
działania.
Wójt wyjaśnił, że środki na wykonanie dokumentacji projektowej  nadbudowy częściowo są
zabezpieczone.  Prawdopodobnie  będzie  trzeba  wystąpić  do  ministra  o  odstępstwa  od
warunków  technicznych.  W  tym  tygodniu  odbędzie  się  spotkanie  oraz  oględziny
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i przystąpią do wykonania dokumentacji projektowej.

Pan Andrzej Weber odniósł się do sprawy informacji przewodniczącego i wójta i oznajmił,
że jeżeli w porządku obrad sesji są punkty, a nie są realizowane na sesji a gdzieś poza sesją, to
jest to niezgodne z porządkiem obrad.

Pan Jerzy Moryson  prosił  zwrócić uwagę, że w miejscach gdzie przebijają  przepusty na
drogach tzw. kretami, są wzniesienia i garby.

Przewodniczący Rady w imieniu Rady i własnym złożył życzenia Świąteczne.

PUNKT - 11 - ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad
XV Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie  17.30

 Protokołowała Przewodniczący Rady
 Teresa Andrzejak Piotr Lis
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