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

w dniu 20 sierpnia 2015 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy 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).

PORZĄDEK OBRAD X 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) powołania Zespołu opiniującego kandydatów na ławników;

2) przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i  kierunków  
     zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki, ze zmianą 
     obejmująca część terenów położonych w obrębach geodezyjnych 
     Białobłoty, Gizałki-Las, Dziewiń Duży, Czołnochów i Tomice;

3) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
    zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych 
    w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów;

4) przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania 
   przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych 
    Białobłoty, Gizałki-Las i Tomice;

5) zmian planu budżetu na rok 2015;

6) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki  na lata  
    2015–2021.
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 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

     9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad. 

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

PUNKT – 3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący Rady poprosił  o  głosowanie  nad przyjęciem protokołu  VIII  Sesji  Rady
Gminy Gizałki. Protokół przyjęto jednogłośnie. Następnie przegłosowano protokół IX Sesji
Rady Gminy Gizałki. Protokół przyjęto jednogłośnie. Przewodniczący Rady poinformował,
że protokoły są do wglądu w biurze rady.

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.
Pan Tadeusz Kostuj zapytał o 11.06 udział w posiedzeniu Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia
Wspólnie dla Przyszłości.
Pan Wójt wyjaśnił,  że odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej w sprawie organizacji  i
dalszego funkcjonowania Stowarzyszenia.
Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji łączonych radni również
zadawali pytania do przedstawionego sprawozdania Wójta. 
Pan Wójt poprosił  o  zabranie  głosu  w  celu  wyjaśnienia  i  przekazania  informacji
mieszkańcom o wyniku spotkania w dniu 3 sierpnia 2015 r. z Dyrektorem ds. Technicznych 
Polskiej Spółki Gazownictwa w Poznaniu.
Poinformował,  że  w  poprzedniej  kadencji  rozmawiali  z  PSG w  Poznaniu  na  temat
możliwości gazyfikacji gminy Gizałki. W tej chwili zmienił się tam dyrektor i dlatego chciał
poznać obecne stanowisko i czy jest wola rozpoczęcia działań w kierunku gazyfikacji gminy
Gizałki. Ustalono, że zasadniczym problemem jest wybudowanie stacji wysokiego ciśnienia
na terenie gminy Pyzdry. Decyzje o budowie stacji podejmuje spółka wydzielona z PGNIG.
Jeśli  stacja  powstanie,  wówczas  Polska  Spółka  Gazownictwa  będzie  mogła  wybudować
gazociąg  na  terenie  miasta  i  części  gminy  Pyzdry.  Dodał  też,  że  byłaby  możliwość
poprowadzenia  gazociągu  do  najbardziej  zwartych  miejscowości  gminy  Gizałki.  Na
przeszkodzie stoi wybudowanie stacji wysokiego ciśnienia, której koszt wynosi około 0,5
mln zł. Wspólnie z burmistrzem Pyzdr będą zabiegać żeby ta stacja powstała. Gmina Pyzdry
zadeklarowała już pewną kwotę w kosztach budowy tej stacji. Przekazał też, że jeśli radni
naszej gminy uznają, że ma to sens, wówczas gmina Gizałki uczestniczyła by też finansowo
w budowie stacji, otworzyło by to drogę podłączenia naszej gminy do sieci gazowej.  
Kolejne informacja dotyczy spotkania z Dyrektorem WZDW w sprawie remontu dróg nr
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442 i 443. 
Poinformował, że zabiegi z naszej strony okazały się skuteczne, będzie dokończony remont
drogi 442 od Tomic do ronda w Gizałkach. Wykonanie prac nastąpi w 2015 r. Natomiast
droga  nr  443 zostanie  umieszczona  bardzo  wysoko  w rankingu  potrzeb  inwestycyjnych
samorządu województwa. Jest szansa, że w tej kadencji droga będzie remontowana.
 
PUNKT –  6 –  PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała  nr X/38/2015 w sprawie powołania  Zespołu opiniującego kandydatów na  
ławników.

Przewodniczący  Rady  oczytał  projekt  uchwały  wyjaśnił,  że  na  posiedzeniu  Komisji
łączonych zgłoszono następujące osoby do składu Zespołu opiniującego kandydatów: Teresa
Majdecka,  Kazimierz  Woźniak,  Mieczysław  Sawicki  i  Jacek  Janiszewski.  Poprosił
wymienionych radnych o wyrażenie zgody. Radni wyrazili zgodę.
Przewodniczący Rady poprosił Sekretarz Gminy - Annę Glapę o krótkie objaśnienie do ww
uchwały.  Pani  Sekretarz  poinformowała,  że  do  końca  czerwca  był  termin  zgłaszania
kandydatów na  ławników wpłynęły dwie  kandydatury.  Zanim Rada  podejmie  decyzje  o
wyborze ławnika należy powołać zespół opiniujący, który przygotuje opinię o kandydatach
i wówczas Rada będzie mogła podjąć decyzję o wyborze ławnika. Kadencja trwa 4 lata.
Wszystkie wymagania, które musi spełniać kandydat na ławnika są określone w ustawie -
Prawo o ustroju sądów powszechnych. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady poddał
projekt  uchwały  pod  głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15
radnych.  Uchwała  nr  X/38/2015  w  sprawie  powołania  Zespołu  opiniującego
kandydatów  na  ławników  podjęta  została  15  głosami  za  i  stanowi  załącznik  do
protokołu.

Uchwała  nr  X/39/2015  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Gizałki,  ze
zmianą obejmująca część terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty,
Gizałki-Las, Dziewiń Duży, Czołnochów i Tomice.

Przewodniczący  Rady  oczytał  projekt  uchwały  wyjaśnił,  że  na  posiedzeniu  Komisji
łączonych projekt szerzej omówił pracownik Referatu Nieruchomości.
Następnie  Wójt  wyjaśnił,  że  wskaże  obszary,  które  będą  objęte  studium  uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania prze4strzennego. W m. Dziewiń jest to droga, która będzie
budowana w tym lub kolejnym roku, obecnie ewidencyjnie jest to las. Kolejny obszar to
droga w m. Gizałki  Las,  która łączy drogę gminną i  powiatową w kierunku Wierzchów
i tutaj podobnie na drodze ewidencyjnie zaznaczony jest las. W Dziwieniu są dwie działki
o nr 74/4 i 74/3, które gmina chce przejąc od Agencji Nieruchomości Rolnych, żeby można
je przejąć musi być zmiana przeznaczenia pod teren rekreacyjny. Kolejny grunt do zmiany
terenu przeznaczenia w m. Nowa Wieś wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 443. Firma, która
zbiera odpady planuje rozbudowę bazy dla pojazdów i dlatego musi zmienić przeznaczenie
obszaru, który jest w tej chwili ujęty pod inny rodzaj działalności. W Tomicach mieszkaniec
planuje powiększyć teren pod rozbudowę, dlatego obecnie las musi zmienić przeznaczenie
na  teren  pod inwestycje.  Kolejny obszar,  mieszkaniec  w m.  Tomice  planuje  rozbudowę
zakładu kotlarskiego i trzeba zmienić przeznaczenie obszaru gdzie obecnie są działki pod
inny  rodzaj  inwestycji.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych.
Uchwała  nr  X/39/2015  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  studium
uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Gizałki,  ze
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zmianą obejmująca część terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty,
Gizałki-Las, Dziewiń Duży, Czołnochów i Tomice podjęta została 15 głosami za  i stanowi
załącznik do protokołu.

Uchwała nr X/40/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania  przestrzennego  części  terenów  położonych  w  obrębach  
geodezyjnych Tomice i Czołnochów;

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  na  niektórych  obszarach  gminy  mamy  już  uchwalony  plan
zagospodarowania przestrzennego. W sytuacji gdy ktoś chce wykonać inwestycje niezgodne
z założeniami planu, wówczas plan musi być zmieniony. Mamy tu dwa takie przypadki w m.
Tomice  i  Czołnochów.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych.
Uchwała nr X/40/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania  przestrzennego  części  terenów  położonych  w  obrębach
geodezyjnych Tomice i Czołnochów podjęta została 15 głosami za  i stanowi załącznik do
protokołu.

Uchwała  nr  X/41/2015  w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia  planu
zagospodarowania  przestrzennego  części  terenów  położonych  w  obrębach
geodezyjnych Białobłoty, Gizałki-Las i Tomice

Wójt  wyjaśnił,  że  chodzi  o  ustalenie  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na  trzech
obszarach o których wcześniej mówił w przypadku planu zagospodarowania przestrzennego.
Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała nr X/41/2015 w
sprawie przystąpienia do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego części
terenów położonych w obrębach geodezyjnych  Białobłoty,  Gizałki-Las  i  Tomice
podjęta została 15 głosami za  i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała nr X/42/2015 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2015.

Przewodniczący Rady poinformował, że autopoprawką zostanie wprowadzona zmiana. 
Pan Wójt zaproponował zmianę w paragrafie 3 kwoty 425,495 zł na 475.495 zł, o 50 tys zł
więcej z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup samochodu dla jednostki OSP
Gizałki.  Poinformował,  że  Oddział  Wojewódzki  OSP chce  ogłosić  przetarg  i  w  chwili
obecnej ma zbyt małą kwotę środków zabezpieczonych na odpowiednią liczbę pojazdów.
Dalej wyjaśnił, że niezależnie od tego Oddział Wojewódzki ubiega się o dodatkową dotację
z WFOŚiGW i jeśli dotacja zostanie udzielona wówczas ta kwota nie będzie wymagana. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały po wniesionych autopoprawkach.
Pani Skarbnik wyjaśniła,  że gmina w wyniku konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”
uzyskała dotację 30 tys. zł  na budowę placu zabaw wraz z ogrodzeniem przy sali wiejskiej
w Orlinie Małej. Ogólny koszt realizacji zadania wynosi 44 tys. zł, pozostałe środki są z FS
wsi Krzyżówka i Orlina
Ponadto ze środków rezerwy zwiększa się subwencję oświatową o 3 tys. z przeznaczeniem
zł na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Gizałki. Zwiększa się dotację
dla GOPS  o kwotę 7 619 zł na zasiłki stałe.  Zwiększa się planu dotacji dla OSP Gizałki o
50 tys. zł. 
Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała nr X/42/2015 w
sprawie  zmian planu budżetu  na rok 2015  podjęta  została  15  głosami  za  i  stanowi
załącznik do protokołu.

Uchwała Nr X/43/2015 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
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Gizałki na lata 2015–2021.

Przewodniczący Rady oczytał projekt uchwały.
Wójt  poinformował,  że  autopoprawka jest  odzwierciedleniem wprowadzonych  zmian do
projektu budżetu. 
Załącznik nr 1 kolumna 11.5 proponuje zmianę na 680.626 tys. zł, kolumna 11.6 proponuje
zmianę  na 810.123 tys. zł  
Przewodniczący Rady poprosił  przegłosowanie autopoprawki.  Podczas głosowania na sali
obrad obecnych było 15 radnych. Następnie przegłosowano całość uchwały z wniesionymi
autopoprawkami.  Uchwała  Nr X/43/2015 w sprawie  zmian do Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Gizałki  na lata  2015–2021 podjęta została 15 głosami za i stanowi
załącznik do protokołu.

PUNKT - 10 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan Wójt poinformował,  że  w okresie  międzysesyjnym wpłynęła  jedna  interpelacja  od
radnego  Krzysztofa  Walendowskiego.  Interpelacja  dotyczy  budowy  chodnika  przy  ul.
Kolejowej. Chodnik ten łączyłby się z chodnikiem przy drodze powiatowej w kierunku na
Wierzchy. Wystąpiliśmy w tej sprawie do ZDP i Zarządu Powiatu. Nasza gmina deklaruje
współpracę finansową. Na razie nie otrzymaliśmy odpowiedzi na wysłane pisma. 

PUNKT - 11 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Przewodniczący  Rady poinformował,  że  wpłynęły  trzy  interpelacje:  dwie  od  radnej
Agnieszki Budzińskiej jedna od przewodniczącego rady.
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  interpelacja  radnej  Agnieszki  Budzińskiej  dotyczy  utwardzenia
nawierzchni wokół przystanku autobusowego w m. Dziewin.  Sprawę ponowią do ZDW.
Radna wnosi też o zamontowanie barierek ochronnych przy rowie, wzdłuż drogi gminnej w
m. Dziewiń Duży. 
Interpelacja  Pana  Przewodniczącego dotyczy  zainstalowania  dodatkowej  lampy  przy
drodze wojewódzkiej w m. Obory. 

PUNKT - 13-WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Kazimierz Woźniak poprosił żeby przedstawiciel Izb Rolniczej Pan Piotr Kopczyński
wyjaśnił czy rolnicy, którzy nie składali wniosków o oszacowanie szkód będą mieli grunty
objęte klęską suszy. Czy jest ogłoszony stan klęski w województwie. 
Pan Piotr Kopczyński odpowiedział,  że  wnioski  są  nadal  przyjmowane,  komisja  nadal
będzie szacowała
Pan Kazimierz Woźniak spytał czy szansę na wsparcie będą mieli tylko rolnicy, którzy nie
prowadzą produkcji?
Piotr Kopczyński wyjaśnił,  że Izba Rolnicza proponuje, żeby rolnicy wykazali,  że przy
produkcji zwierzęcej też ponoszą nakłady z powodu suszy np. zakup siana, sianokiszonki,
zboża,  żeby wykazać 30 % strat  w gospodarstwie.  Dodał też,  że Komisja jest  powołana
przez wojewodę i nie ustala zasad.
Następnie  przekazał  informacje,  którą  otrzymał  w  dniu  wczorajszym.  Krajowa  Izba
Rolnicza wraz z WIR organizuje w dniach 7 do 9 września wyjazd do Brukseli na protest
rolników przed Parlamentem Europejskim. Chętnych na wyjazd prosi o kontakt do jutra.
Pan Wójt wyjaśnił,  że na dzień dzisiejszy wpłynęło około 100 wniosków o szacowanie
szkód. Starosta pleszewski zwrócił się do niego z pytaniem czy jest za tym żeby ogłosić stan
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klęski na terenie powiatu pleszewskiego i naszej gminy. Przesłano Staroście potwierdzającą
odpowiedź na piśmie.
Pan Zbigniew Bachorski poprosił o wycięcie starych topoli przy drodze wojewódzkiej za
Tomicami. 
Pan Wójt wyjaśnił, że osobiście rozmawiał z Dyrektorem ZDW w sprawie wycinki drzew
i krzewów, ponowi również pisma w tym zakresie. 
Pan Henryk Osman zgłosił, że przy drodze powiatowej w m. Orlina jest drzewo pochylone
na jezdnie. 
Pan Tadeusz Kostuj poinformował, że w okresie międzysesyjnym wystąpił z wnioskami
w  sprawie  zamontowania  lustra  na  drodze  od  strony  Tomic  oraz  w  Szymanowicach
wyjeżdżając  z  ul.  Kwiatowej.  Kolejna  sprawa  dotyczy  budowy  drogi  powiatowej
i wydłużenia ciągów dla pieszych,  należy też pomóc mieszkańcom, którzy mają problem
z  wjazdami,  wykorzystać  kruszywo.  Na  ul.  Długiej  od  ul.  Kwiatowej  kontynuacja
oświetlenia. 
Pan Wójt  odpowiedział,  że jeśli  chodzi  o  lustro to  miejsce,  o  którym mówi radny jest
niebezpieczne i  lustro zostało zamówione.  Wyjaśnił,  że  już dużo wcześniej  rozmawiał  z
Dyrektorem ZDP o przedłużeniu ciągów dla pieszych i zostaną wydłużone o  2 do 4 m, w
terminie do końca września. Oświetlenie na ul. Długiej, w przyszłości może zamontują, ale
nie jest to priorytet.
Pan Mieczysław Sawicki w imieniu mieszkańców Czołnochowa zgłosił, że wiatraki chodzą
zbyt głośno. Dodał też, że w kwestii wiatraków jedni ludzie mówią, że zawiniła obecna rada,
drudzy, że poprzednia. Radny zaproponował, żeby Wójt lub Sołtys zwołał zebranie wiejskie
żeby wyjaśnić mieszkańcom wszystkie wątpliwości.   
Pan  Zbigniew  Bachorski dodał,  że  ta  sprawa  dotyczy  również  innych  miejscowości
i można by te kwestie wyjaśnić na Sesji.
Pan Wójt odpowiedział, że decyzje co do budowy farmy wiatrowej wydano w latach 2008
lub 2009 dokładnie nie pamięta. 
Przewodniczący Rady  zaproponował, żeby na kolejną sesję przygotować informację kiedy
gmina wydała decyzję o warunkach zabudowy. 
Pan  Tadeusz  Kostuj podziękował  panu  Wójtowi  za  wykonanie  zadania  -  uzupełnienie
ubytków na drogach. Zgłosił, że przy figurze w Szymanowicach przydałaby się studzienka
lub odprowadzenie  spływu.  Dalej  stwierdził,  że  Firma realizując  wiatraki  zniszczyła  też
drogi.  Granit  koło  krzyża  został  połamany,  kostka  po  miażdżona.  Na  łuku  drogi  z
Szymanowic  do  Tomic  wyjeżdżono  zagłębienie.  Widziałby  jeszcze  ze  strony  Firmy
budującej wiatraki wyłożenie środków na restauracje masy asfaltowej w celu uzupełnienia
ubytków na drogach. Prosi o podjęcie działań.
Pan Wójt odpowiedział, że musi się zwrócić do firmy o dodatkową rekompensatę.  Jest to
droga publiczna, na początku zareagował i potem samochody jeździły inną trasą, ale pewne
szkody powstały.   
Następnie Wójt poinformował, że w tym roku będzie wykonywana odbudowa drogi w m.
Leszczyca. Przetarg wygrało Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe  Marzyński Sp z o.o.
z Jarocina. Wartość inwestycji 330 tys. zł. Na tej inwestycji  zostało trochę oszczędności, z
których część przekazano na dofinansowanie samochodu strażackiego. 
Po  udzieleniu  wyjaśnień  Pan  Wójt  zaprosił  wszystkich  na  Dożynki  Gminno-Parafialne
mające się odbyć 23 sierpnia w Nowej Wsi.
Pan Zenon  Andrzejewski  Sołtys  wsi  Gizałki  zgłosił sprawę przebudowy przepustu  na
rowie koło posesji p. Sobańskiej. Właściciel działki położonej obok przepustu skarży się, że
przepust tak usytuowano, że aby przejechać na drugą stronę rowu trzeba jechać po jego łące.
Pan Wójt wyjaśnił, że przepust mieści się w tym samym miejscu gdzie był stary przepust,
nie zmieniono lokalizacji. 
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Pan Zenon Andrzejewski - kolejna sprawa zaśmiecanie tego rowu.
Pan Wójt  wyjaśnił,  że już wcześniej  wywieziono z tego terenu  kilka przyczep śmieci.
Trzeba zauważyć kto wyrzuca te śmieci i zwrócić uwagę.  
Pan Zenon Andrzejewski   spytał czy można ponowić prośbę do energetyki żeby lampa na
skrzyżowaniu ul. Kaliskiej i ul. Kolejowej została obrócona, zapytał też czy przy Świetlicy
w Gizałkach można by zamontować oświetlenie.   
Pan Wójt odpowiedział, że sprawę lampy ponowią do Zarządu Dróg Powiatowych.
Pan Zenon Andrzejewski  spytał  czy jest  reakcja ZDP na ograniczenie prędkości  na ul.
Leśnej w Gizałkach.

 Pan Wójt odpowiedział, że nie ma.  
Pan Zenon Andrzejewski prosił, żeby ustalić odpłatność za media w przypadku korzystania
z sali wiejskiej w Gizałkach.
Kolejna sprawa Kierownik GOPS zgłaszała na jednej z sesji brak mieszkania kryzysowego,
czy coś w tej sprawie zaczyna się dziać - pytał sołtys.
Pan Wójt odpowiedział, że najpierw muszą zrealizować najważniejsze inwestycje. Z tego
typu mieszkaniami jest problem, ponieważ takie mieszkania trzeba cały rok utrzymywać.
Generalnie na szybką pomoc dla mieszkańca jest motel w Nowej Wsi. Za okres przebywania
zapłaciłby  GOPS.  Ewentualnie  na  okres  dłuższego  pobytu  kontaktują  się  z  osobami
prywatnymi i wynajmują mieszkania.
Andrzej Matysiak Sołtys wsi Tomice - zgłosił żeby, w Tomicach na ul. Akacjowej wycięto
krzaki.
Pan Wójt poinformował, że w br wykonano nową studnię głębinową w Gizałkach i wraz z
Przewodniczącym  Rady  bezpośrednio  po  tej  Sesji  zapraszają  na  spotkanie  związane  z
udostepnieniem tej studni. 

PUNKT –  10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD

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

Protokołowała Przewodniczący Rady
Teresa Andrzejak Piotr Lis
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