
Protokół nr XII/2015
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się

w dniu 1 grudnia 2015 r.
w 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 na sali posiedzeń.
Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych) oraz przedstawił porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD XII 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)  uchwalenia  Programu  Ochrony  Środowiska  dla  Gminy
Gizałki na lata  2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2019-2022;

2)  uchwalenia regulaminu dostarczania  wody i  odprowadzania
ścieków;

3)  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków;

4) opłaty targowej;

5) obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
na 2016 r.;

6) stawek podatku od nieruchomości;

7)  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków
transportowych na obszarze gminy Gizałki;



8)  określenia    wzorów    formularzy    informacji    oraz
deklaracji podatkowych;

9) zmian planu budżetu na rok 2015;

10) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki
na lata 2015-2021;

11)  przyjęcia   Gminnego   Programu   Profilaktyki,
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Gzałki na rok 2016;

12) przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy
w Rodzinie na lata 2016-2020.

     7.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny 
          2014/2015

    8.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.
    9.  Interpelacje i zapytania radnych.
  10.  Wolne głosy i wnioski.
  11.  Zamknięcie obrad. 

 Przewodniczący Rady zapytał  czy są uwagi do porządku obrad. Radni nie wnieśli 
uwag.

PUNKT – 3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  są  uwagi  do  protokołu  z
poprzedniej sesji. Poinformował, że protokół jest dostępny w biurze rady oraz jest
zamieszczony w BIP-ie.  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 do protokołu.

PUNKT – 5  –  SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zadawanie  pytań  do  przedstawionego
sprawozdania.
Radna Katarzyna Lochdańska poprosiła  o przekazanie informacji  ze spotkania
z  Marszałkiem  Województwa  Wielkopolskiego  w  sprawie  funkcjonowania
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Pan  Wójt  poinformował, że  spotkanie  odbyło  się  w  Starostwie  Powiatowym
w Pleszewie, w spotkaniu uczestniczyli wójtowie i burmistrzowie z terenu powiatu
pleszewskiego.  Organizatorem  spotkania  był  Marszałek  Województwa



Wielkopolskiego.  Spotkanie  dotyczyło  funkcjonowania  Lotniczego  pogotowia
ratunkowego,  którego  lokalizację  planuje  się  w  m.  Michałkowo  pod  Ostrowem
Wielkopolskim.  Samorząd  Województwa  planuje  gruntownie  zmodernizować
istniejącą  bazę.  Marszałek  stwierdził,  że  samorząd  województwa  jest  w  stanie
pokryć tylko 50 % kosztów, dlatego prosi pozostałe  samorządy województwa Wlkp
o  przekazanie  środków  w  formie  dotacji.  Zaproponowano, że  udział  finansowy
zostanie wyliczony według liczby mieszkańców poszczególnych gmin,  z tego  1/2
będzie  wydatkował  powiat,  pozostałą  część   gminy  powiatu  pleszewskiego.  Na
gminę Gizałki przypada kwota ponad 8 tys. zł, która będzie rozbita  na II raty, na rok
2016 i 2017.

PUNKT –  6 –  PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała nr XII/50/2015 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska
dla Gminy Gizałki na lata  2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata
2019-2022.
Zgodnie  z  ustawą   Prawo  ochrony środowiska,  każdy samorząd  powinien  mieć
uchwalony Program Ochrony Środowiska na okres 4 lat,  następnie powinien być
zaktualizowany.  Taki  dokument  funkcjonował  w  Gminie  Gizałki  do  roku  2015.
Obecnie  przedłożony  dokument  obejmuje  lata  2015-2018  z  uwzględnieniem
perspektywy  na  lata  2019-2022.  W  dokumencie   tym  dokonano  szczegółowej
analizy stanu środowiska i na tej  podstawie wytyczono określone cele i zadania,
które należy zrealizować aby jakość środowiska uległa poprawie. Stwierdzono, że
należy  poprawić  klimat  (jakość  powietrza).  Największy  problem  jest  z
zanieczyszczeniami  pyłowymi.  Zaproponowano  tu  konkretne  rozwiązania
monitoring,  wykorzystywanie  paliw  alternatywnych,  ograniczenie  niskiej  emisji,
kontrola spalania pozostałości roślinnych z ogródków na powierzchni ziemi, można
to wykonywać bardzo rzadko, najlepiej przekazać odpady na kompost. Wskazano
również na poprawienie jakości wód powierzchniowych i podziemnych. Wytyczono
szereg  działań  m.  innymi  rozwój  monitoringu,  realizacja  inwestycji:  budowa
nowych  oczyszczalni  ścieków,  rozbudowa  kanalizacji,  modernizacja  istniejących
stacji  uzdatniania  wody   i  wiele  innych.  Będą  podejmowane  działania  w  celu
poprawienia powierzchni ziemi. Chodzi o rekultywacje terenów zdegradowanych,
zalesienie  gruntów  rolniczo  nie  przydatnych.  Zwrócono  uwagę  na  konieczność
stworzenia  odpowiednich  warunków  do  rozwoju  transportu  zbiorowego  zamiast
prywatnych  pojazdów,  monitoring  składowiska.  Do  ww.  zadań  ustalono
harmonogram i  wyznaczono okresy realizacji  oraz wskazano priorytety.  Program
Ochrony Środowiska był podany do publicznej wiadomości, został zaopiniowany
przez Dyrektora Ochrony Środowiska, również przez Powiatową Stację Sanitarno -
Epidemiologiczną, ocena tych instytucji jest pozytywna.
Z  uwagi  na  brak  pytań   Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała
nr  XII/50/2015  w  sprawie  uchwalenia  Programu  Ochrony  Środowiska  dla
Gminy Gizałki na lata  2015-2018 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2019-
2022  podjęta została 15 głosami za i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała nr XII/51/2015 w sprawie  uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.
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  15  radnych.   Uchwała  nr
XII/51/2015  w  sprawie   uchwalenia  regulaminu  dostarczania  wody



i  odprowadzania ścieków  podjęta została 15 głosami za  i  stanowi załącznik do
protokołu.

Uchwała  nr  XII/52/2015  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  poprosił
o zadawanie pytań. 
Radny  Jacek  Janiszewski poprosił  o  przybliżenie  zakresu  zmian  oraz  powodu
zmiany stawki abonamentowej. 
Pan Wójt wyjaśnił, że cena wody oraz ścieków za 1 m3 pozostają niezmienione,
natomiast  zmienia  się  stawka  opłaty  abonamentowej  z  2  zł  do  2,80  zł  brutto.
Pozostałe  stawki  za  przyłączenie  do  urządzeń  oraz  stawka  za  przyłączenie  do
urządzeń kanalizacyjnych,  pozostają bez zmian,  taka jest  propozycja Pani Prezes
Zakładu Komunalnego. W dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji łączonych ten
temat omawiali, ale jeżeli radni sobie życzą to prosi, żeby Pani Prezes przedstawiła
zmiany.
Pani  Prezes  Zakładu  Komunalnego  wyjaśniła, że  ceny  za  pobór  wody
i odprowadzane ścieki pozostają niezmienione od roku 2014.  Obecnie proponuje się
zwiększyć  opłatę  abonamentową  o  0,80  zł  brutto  miesięcznie.  Zgodnie
z  Rozporządzeniem  Ministra  Budownictwa  stawka  opłaty  abonamentowej  to
wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych,  w zł  na odbiorcę usług za okres
rozliczeniowy. Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić za utrzymanie w gotowości
do świadczenia usług, urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę
usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego.
Przy 1039 odbiorcach naszej gminy, przy stawce 2,59 netto  przez okres 12 miesięcy
Zakład uzyska  32.292,12 zł.  Pozyskaną kwotę chcą przeznaczyć na odszukanie
nawiertek. Będzie to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców, aby w razie awarii
uniknąć zamykania całej sieci wodociągowej. 
Pan Wójt  dodał,  że  kwota  ta  jest  przeznaczona na  ustalenie  miejsca  lokalizacji
zaworu przy każdej  posesji  lub w razie  braku jego montaż.  Podana przez Panią
Prezes kwota 32 tys. zł, to jest kwota łączna, natomiast kwota uzyskana z podwyżki
to ok. 9 tys. zł.
Pan Tadeusz Kostuj zgłosił prośbę, żeby w trakcie wykonywania tych prac przy
odlewaniu betonowej płyty zwrócić uwagę na solidność jej wykonania.
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.
Uchwała  nr  XII/52/2015  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków  podjęta została 15
głosami za i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała nr XII/53/2015 w sprawie opłaty targowej.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Pan  Wójt zgłosił  autopoprawkę  do  projektu  dodając  do  paragrafu  1  punkt  1
w  brzmieniu: „Wprowadza  się  opłatę  targową  na  terenie  gminy  Gizałki.  ”  
zmieniając tym samym Punkt 1 projektu uchwały na 2, a punkt 2 na 3.
Radni jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.
Następnie Pan Wójt poinformował, że wcześniej obowiązywały wyższe stawki. Za
zajęcie placu pod stoisko, stragan i wyznaczone stanowisko za każdy rozpoczęty m2

było  2 zł nie mniej niż 12,50 zł, obecnie  proponuje 10 zł i nie więcej niż  500 zł
(poprzednio  631  zł).  Przy  sprzedaży  z  samochodu,  platformy,  przyczepy:
od  produktów  rolnych,  ogrodniczych  zwierzęcych  oraz  zwierząt  było  15  zł
Obecnie proponowana jest stawka 10 zł,  od pozostałych  produktów  było 20 zł i to
pozostaje bez zmiany.



Z  uwagi  na  brak  pytań  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  
głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała 
nr XII/53/2015 w sprawie opłaty targowej podjęta została 15 głosami za i stanowi
załącznik do protokołu.

Uchwała  nr  XII/54/2015  w  sprawie obniżenia  ceny  skupu  żyta  dla  celów
wymiaru podatku rolnego na 2016 r.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  poprosił
o zadawanie pytań. 
Radny   Mieczysław  Sawicki poinformował,  że  cena  skupu  żyta   jest  zawsze
uzgadniana na wniosek Wójta z Komisją Rolnictwa przy współudziale Delegatów
Powiatowej Izby Rolniczej. 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania
na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych  Uchwała  nr  XII/54/2015  w  sprawie
obniżenia  ceny  skupu  żyta  dla  celów  wymiaru  podatku  rolnego  na  2016  r.
podjęta została 15 głosami za i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała nr XII/55/2015 w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały wraz  z  uzasadnieniem,  poprosił
o zadawanie pytań.
Radny Tadeusz Kostuj poprosił o odniesienie się do ppkt d, w paragrafie 1.
Pan Wójt wyjaśnił, że w październiku 2015 roku została podjęta przez Sejm ustawa
o  rewitalizacji.  Ustawa  ta  dotyczy  terenów,  które  będą  wyznaczane  w  celu
przeprowadzenia rewitalizacji, czyli są terenami zdegradowanymi i na tych terenach
trzeba  będzie  przeprowadzić  kompleksowe  działania,  które  przywrócą  dawną
świetność  tym  obszarom.  Mogą  to  być  działania  na  przestrzeni  lokalnej
społeczności. Mogą to być obszary zurbanizowane, tereny niezabudowane, obiekty
zabytkowe.  Wówczas  na  mocy  tych  przepisów  można  wprowadzić  taki  obszar,
który podlega rewitalizacji i jest określony termin  w ustawie na jej wykonanie, jest
to  cztery  lata  i  jeśli  w  tym  okresie  czterech  lat  określone  zadania  nie  zostaną
wykonane  wówczas  można  nałożyć  podatek  w  kwocie  3  zł  za  każdy  m2.
Podmiotem,  który  będzie  musiał  wykonać  tę  rewitalizację  jest  właściciel  lub
zarządca. Na dzień dzisiejszy nie mamy takiej sytuacji na terenie gminy, ale taka
stawka powinna być uchwalona. 
Radny Kazimierz Woźniak zgłosił, żeby Wójt przekazał zebranym o poprzednio
i obecnie uchwalanych stawkach. 
Pan Wójt poinformował,  że podatek rolny się  nie  zmienia,  do jego uchwalenia
przyjmuje  się  cenę  żyta  w  wysokości  45  zł  za  kwintal.  Stawki  podatków  od
nieruchomości  również  nie  ulegają  zmianom.  Tak  zaproponował.  Jeżeli  radni
przyjmą te stawki to podatki nie ulegną zmianie. 
Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  nr
XII/55/2015  w sprawie stawek  podatku od nieruchomości podjęta  została  15
głosami za i stanowi załącznik do protokołu.

 
Uchwała nr XII/56/2015 w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od
środków transportowych na obszarze gminy Gizałki.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  poprosił
o zadawanie pytań.  Z uwagi na brak dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał
projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było
15 radnych  Uchwała  nr XII/56/2015  w sprawie określenia  wysokości  stawek
podatku od środków transportowych na obszarze gminy Gizałki podjęta została 



15 głosami za i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała nr XII/57/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji  
oraz deklaracji podatkowych.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  poprosił
o zadawanie pytań. 
Radna Teresa Majdecka zabierając głos poinformowała, że jeżeli mieszkaniec ma  
złożoną deklarację i nie ma zmian, to nowej składać nie musi. 
Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do ww. uchwały, w załączniku nr 1, punkt D.1  
powierzchnia  gruntów  dodać  pkt  4  w  brzmieniu  „  niezabudowanych  objętych  
obszarem rewitalizacji, o którym  mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777),  i położonych na terenach, dla  których miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę  
mieszkaniową, usługową  albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłączenie te   rodzaje zabudowy,  jeżeli  od dnia wejścia w życie tego planu w  
odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono  
budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego”.  
Radni jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.  
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania
na sali obrad  obecnych  było  15  radnych  Uchwała  nr  XII/57/2015  w  sprawie 
określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych podjęta 
została 15 głosami za  i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała nr XII/58/2015 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2015.
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały,  poprosił  o  zadawanie  pytań.
Z  uwagi  na  brak  pytań  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  
głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych Uchwała 
nr XII/58/2015 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2015 podjęta została 15 
głosami za i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała nr XII/59/2015 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gizałki na lata 2015-2021.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  poprosił
o  zadawanie  pytań. Dodał,  że  w  dniu  wczorajszym  na  posiedzeniu  Komisji   
łączonych  projekt  uchwały  był  szeroko  omawiany.  Z  uwagi  na  brak  pytań  
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania
na sali  obrad obecnych było  15 radnych. Uchwała nr XII/59/2015 w sprawie 
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015-2021 
podjęta została 15 głosami za i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała  nr  XII/60/2015  w  sprawie przyjęcia  Gminnego  Programu  
Profilaktyki,  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Przeciwdziałania  
Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2016.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  poprosił
o zadawanie pytań.
Z  uwagi  na  brak  pytań  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych Uchwała
nr  XII/60/2015  w  sprawie  przyjęcia   Gminnego   Programu   Profilaktyki,
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla
Gminy Gizałki na rok 2016 podjęta została 15 głosami za i stanowi załącznik do 
protokołu.



Uchwała  nr  XII/61/2015  w  sprawie przyjęcia   Gminnego   Programu
Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie na lata 2016-2020.
Narkomanii dla Gminy Gizałki na rok 2016.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem,  poprosił
o zadawanie pytań.
Z  uwagi  na  brak  pytań  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod
głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych Uchwała
nr XII/61/2015 w sprawie przyjęcia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania
Przemocy  w Rodzinie na lata 2016-2020 podjęta została 15 głosami za i stanowi
załącznik do protokołu.

PUNKT  -  7  -  INFORMACJA  O  STANIE  REALIZACJI  ZADAŃ
OŚWIATOWYCH ZA MINIONY ROK SZKOLNY 2014/2015

Pani  Anna  Glapa  Sekretarz  Gminy  przedstawiła  prezentację  multimedialną,
w której  szeroko  zostały  zaprezentowane  placówki  oświatowe  znajdujące  się  na
terenie  gminy  Gizałki.  Prezentacja  informowała  m.  innymi  o  liczbie  uczniów
uczęszczających  do  poszczególnych  placówek.  Przedstawione  zostały  wyniki  z
poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych w porównaniu do wyników powiatu
i kraju. Przedstawiona została również  prognoza demograficzna uczniów, programy
realizowane  w  szkołach  i  przedszkolu.  Prezentacja  informowała  o  przyznanych
stypendiach, zasiłkach oraz wypoczynku letnim.
Przewodniczący Rady poprosił o pytania do przedstawionej prezentacji.     
Radny Tadeusz Kostuj  oznajmił, że  uczniowie i nauczyciele zabezpieczają dużą
część  życia  kulturalnego  i  społecznego.  Biorą  udział  w  oprawach  artystycznych
różnych uroczystości. Jest to potężny wkład, który mało kiedy jest dostrzegany. 

PUNKT - 8 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły interpelacje:
Radnej Katarzyny Lochdańskiej, w której  wskazuje się na konieczność naprawy 
pobocza  w  m.  Wronów  przy  drodze  wojewódzkiej  nr  443.  Naprawa  została  
wykonana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Radni Zbigniew Bachorski i Jacek Janiszewski złożyli interpelacje w sprawie  
wykonania dywanika asfaltowego w miejscowości Tomice na odcinku ul. Akacjowa 
- Młynik. Zadanie dotyczyło przyszłorocznego budżetu. Naprawa zjazdów z drogi 
wojewódzkiej na drogi gminne w m. Tomice.  Drogi częściowo zostały zrobione,
a częściowo będą naprawiane w miesiącu grudniu.

PUNKT - 9 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Tadeusz Kostuj ponowił interpelacje w sprawie  wykonanie chodnika przy drodze 
wojewódzkiej od szkoły w Tomicach  do wlotu drogi powiatowej - ul. Długa. Jeżeli 
to  będzie  niemożliwe  prosi  o  wykonanie  pasa  asfaltowego  umożliwiającego  
przejazd osób niepełnosprawnych na tym odcinku.
W celu poprawy bezpieczeństwa zgłasza ustawanie lampy na łuku drogi, wlot drogi 
na Leszczycę. 

Zenon Tomaszewski ponowił interpelację  w sprawie załatania  wyrw na drodze  
gminnej (od kościółka w stronę p. Małowskiego) w  m Świerczyna.



Radny  Zbigniew  Swędrowski zapytał,  na  jakim  etapie  są  prace  związane
z rewitalizacją placu przy figurze w m. Gizałki.

Pan Wójt odpowiedział, że w nowym budżecie są zapisane środki na rewitalizację 
placu.  W tej  chwili  jest  opracowana  koncepcja  architektoniczna,  która  będzie  
dopracowywana  i  prawdopodobnie  na  początku  roku  prace  projektowe  będą  
zakończone.

Mieczysław Sawicki ponowił interpelacje w sprawie zaplanowania w perspektywie 
kolejnych lat oświetlenia przy nowej drodze w m. Leszczyca.

PUNKT - 10 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Kazimierz Woźniak podziękował za zrealizowanie jego wniosków w sprawie
wycięcia krzaków przy drodze nr 443.
Pan Zenon Tomaszewski podziękował za wycięcie krzaków przy drodze gminnej
w m. Kolonia Obory. 
Pan Wójt poinformował, że jeżeli chodzi o usuwanie drzew i krzaków z poboczy
dróg, to jest jeszcze dużo do zrobienia.
Radny Zbigniew  Bachorski zapytał czy wszystkie topole i akacje rosnące przy
drodze wojewódzkiej w m. Tomice będą usuwane.  
Pan Wójt odpowiedział, że z tego co wie to Zarząd Dróg Wojewódzkich wycina
wybiórczo.
Radny Zbigniew  Bachorski  dodał, że należy  ponowić jego wcześniejsze wnioski
o wycięcie drzew przydrożnych.
Pan Mieczysław Sawicki złożył podziękowanie Wójtowi oraz Radzie za wykonanie
drogi w m. Leszczyca.
Pan Wójt dodał, że jeżeli chodzi o tę drogę to  prosił i prosi mieszkańców, żeby
usunąć drzewa z pobocza drogi, tam gdzie grunt nie stanowi własności gminy.
Radna Teresa Majdecka podziękowała Panu Wójtowi i Radzie za wykonanie drogi
przy nowo wybudowanych posesjach w Nowej Wsi (180 m ). Koszt ogółem 77 tys.
zł.,  w  tym 16  tys.  zł  to  środki  Funduszu  Sołeckiego  pozostała  kwota  pochodzi
z dotacji województwa wielkopolskiego. 
Pan Wójt dodał, że przy tej drodze jest potrzebne oświetlenie, które zaplanowano
w ramach  FS na kolejny rok.
Pani Violetta Drobniewska  podziękowała za naprawienie drogi w m. Wierzchy.
Pan Mieczysław Sawicki  odniósł się do uchwały w sprawie Programu Ochrony
Środowiska. Zgłosił prośbę aby w miejscowościach gdzie powstały wiatraki zwrócić
uwagę na monitoring hałasu pochodzący z wiatraków.
Pan Wójt wyjaśnił, że w Programie jest ujęty monitoring hałasu turbiny wiatrowej.
Co do podmiotu uprawnionego do prowadzenia monitoringu to jest  to  Inspekcja
Ochrony Środowiska. Tutaj są dwa rodzaje monitoringu. Pierwszy jest to monitoring
wykonywany przez właścicieli turbin wiatrowych, który jest przekazywany do PIŚ i
drugi,  który  jest  wykonywany  przez  Inspekcję  Środowiska  w  przypadku  gdy
mieszkańcy uznają, że są przekroczone normy. Na dzień dzisiejszy z dokumentów,
które posiadają wynika, że normy przekroczone nie są, ale w przypadku np. awarii
jakiejś turbiny te normy mogą zostać przekroczone, wówczas trzeba doprowadzić do
tego, żeby ta awaria została jak najszybciej usunięta. 
Radny Tadeusz Kostuj - do działu ochrony środowiska musimy pójść w kierunku
pozyskanie energii słonecznej. 
Jeżeli chodzi o montowanie wiatraków to były zniszczenia, zarwane pobocze na ul.
Ogrodowej. Uważa, że firma powinna to naprawić.  



Kolejna  sprawa  Pana  Łukasza  Waniaka.  Pan  Łukasz  Waniak,  dzwonił  do  niego
twierdząc, że prywatnie dzwoni z propozycją jakąś. Radny dodał, że sprawę oddał
do  organów ścigania  ponieważ  uważa,  że  naruszono  jego  dobre  imię.  Po  czym
poprosił  Przewodniczącego  Rady  o  odczytanie   listu  mieszkańca,  w  którym
poruszona  została  sprawa  odniesienia  się  do  osoby  Pana  Tadeusza  Kostuja  na
portalu „ Gizałki 24.pl”
Przewodniczący  Rady poinformował,  że  nie  będzie  się  odnosił  do  tego  pisma,
ponieważ jest to sprawa prywatna.
Pan  Zbigniew  Ostrowski  Sołtys  Sołectwa  Szymanowice  zgłosił  wniosek
o   utwardzenie pobocza drogi idącej koło figury w m. Szymanowice ze środków
Funduszu Sołeckiego.
Pan  Wójt wyjaśnił,  że Fundusz  Sołecki  został  wykorzystany  w  całości  na  ul.
Wierzbową. Na miesiąc grudzień Zakład Komunalny ma do wykonania jeszcze dużo
prac, jeżeli będzie możliwość to postarają się utwardzić część tego pobocza.

        PUNKT - 11 - ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia
obrad XII Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie  17.50 

Protokołowała Przewodniczący Rady
Teresa Andrzejak Piotr Lis


