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

w dniu 19 czerwca 2015 r.
w sali 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  VIII  SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 
1.  Otwarcie.
2.  Przedstawienie porządku obrad.

   3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
   4.  Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

            5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy  w okresie 
       międzysesyjnym.     

    6.  Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  
    z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2014 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 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
f) dyskusja nad sprawozdaniami,
g) głosowanie projektu uchwały;

2) udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy  Gizałki z wykonania budżetu 
    gminy  za  2014 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.

3) zmian planu budżetu na rok 2015;

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

5) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację 
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    programu usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest w 2015 r.; 

6) przystapienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gizałki na lata 
    2015 -2025;

7) zmiany regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów placówek 
                oświatowych Gminy Gizałki.

 7.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8.  Interpelacje i zapytania radnych.
 9.  Wolne głosy i wnioski.

       10.  Zamknięcie obrad. 

           REALIZACJA PORZĄDKU 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.  15  głosami  za,  przyjęli  protokół
z poprzedniej Sesji.

PUNKT  – 4  – SPRAWOZDANIE  WÓJTA  Z  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM

Pan  Jacek  Janiszewski zapytał  o  spotkanie  w  dniu  12  maja  z  zastępcą  dyrektora
WZMIUW w Ostrowie Wlkp w sprawie prac konserwacyjnych. Czy są przewidziane prace
na terenie gminy Gizałki – pytał radny. 
Pan Wójt wyjaśnił, że na dzień dzisiejszy w planie budżetu WZMIUW nie przewiduje się 
prac konserwacyjnych. Prace prawdopodobnie  będą wykonywane  z rezerwy.
Pan Jacek Janiszewski spytał czy są jakieś ustalenia w sprawie modernizacji wału na rzece 
Prośnie. 
Pan Wójt wyjaśnił,  że  jest  opracowany projekt  modernizacji  wału,  ZMW planuje  taką
inwestycje, ale terminu realizacji nie zna.
Pan Tadeusz Kostuj nawiązał do dnia  9 VI  udział w konferencji pn.”Problem opieki nad
osobami  starszymi  niesamodzielnymi  oraz  sposoby  ich  rozwiązywania  ”  Radny
przypomniał, że proponował ten temat na zakończenie poprzedniej kadencji. Dodał, że warto
by ten temat rozwinąć. 
Pan Wójt wyjaśnił, że konferencja była zorganizowana przez DPS w Pleszewie i dotyczyła 
głównie problemów jakie występują nad opieką  osób starszych w tego typu ośrodkach. Było
podejmowanych również wiele tematów  związanych ze schorzeniami.
Pani Teresa Majdecka  spytała  o spotkanie z  Dyrektorem w PUP w Pleszewie w dniu
1  czerwca  w  sprawie  zatrudnienia  mieszkańców  z  gminy  Gizałki  w  ramach  prac
publicznych. 
Pan Wójt wyjaśnił, że od 1 lipca będzie możliwość zatrudnienia kolejnych trzech osób w 
ramach prac publicznych.

PUNKT –  5  – INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH
PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji. Z uwagi na
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to, że nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu
obrad. Informacja stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT –  6 –  PODJĘCIE UCHWAŁ

1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania  
budżetu Gminy Gizałki za 2014 r.

     a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego,
     b) rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy,
     c) zapoznanie się z informacją o stanie mienia gminy Gizałki,

Przewodniczący  Rady  poinformował,  że  w  związku  z  tymi  trzema  wymienionymi
podpunktami  Pan  Wójt  przygotował  prezentację  multimedialną  odnośnie  finansowania
zadań oraz realizacji budżetu.

Pan Wójt  poinformował,  że radni  otrzymali  materiały,  które są  obszerne  i  dlatego,  aby
lepiej zobrazować sprawozdanie obecnie przedstawi prezentację multimedialną na ten temat.
Z uwagi na wyczerpującą prezentację i wcześniejsze omówienie materiałów, radni nie mieli
pytań.  

d) stanowisko komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy.

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych komisji o przedstawienie
opinii o wykonaniu budżetu.
Pani  Katarzyna  Lochdańska -  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty,  Kultury  i  Opieki
Socjalnej przedstawiła opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2014 r., opinia jest
pozytywna.
Pani Teresa Majdecka - Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinię
komisji o wykonaniu budżetu za 2014 r., opinia jest pozytywna.
Pan Mieczysław Sawicki - Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Porządku  Publicznego 
przedstawił opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2014 r., opinia jest pozytywna.
Pan Kazimierz Woźniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinię Komisji
o wykonaniu budżetu za 2014 r., opinia jest pozytywna.
Opinie Komisji stanowią załączniki do protokołu.

e) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2014 r. 
wraz z informacją o stanie mienia jednostki.

Przewodniczący  Rady  poprosił,  aby  Pani  Donata  Potocka  -  Skarbnik  Gminy  odczytała
Uchwałę  Nr  SO-0954/36/4/Ka/2015  składu  Orzekającego  RIO  w  Poznaniu  z  dnia  17
kwietnia 2015 r. Co nastąpiło. Opinia RIO jest pozytywna.

 f) dyskusja nad sprawozdaniami.

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

g) głosowanie projektu uchwały.

Przewodniczący Rady oczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na brak
pytań  poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych
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było  15  radnych.  Uchwała  Nr  VIII/30/2015  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2014. r.
podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik do protokołu.
2)  Uchwała  Nr  VIII/31/2015  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy
Gizałki za 2014 r. 

a)  przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia  absolutorium
Wójtowi Gminy Gizałki.

Pan Kazimierz Woźniak - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę  Komisji
Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium  Wójtowi  Gminy  Gizałki  za  2014  r.  Komisja  pozytywnie  zaopiniowała
wykonanie budżetu i sporządzone sprawozdanie za 2014 r. wraz z informacją o stanie mienia
komunalnego na dzień 31.12.2014 r. i  wnosi do Rady Gminy Gizałki o udzielenie Panu
Robertowi Łozie – Wójtowi Gminy Gizałki absolutorium za 2014 r. 
Uchwała Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik  do protokołu.

b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 
absolutorium.

Pani  Teresa  Majdecka członek  Komisji  Rewizyjnej  odczytała  Uchwałę  Nr  SO-
0955/19/4/Ka/2015  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu
z dnia 21 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady
Gminy Gizałki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki za 2014 r. 
Skład  Orzekający  pozytywnie  zaopiniował  wniosek  Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy
o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. 
Opinia RIO stanowi załącznik do protokołu.

c) dyskusja nad sprawozdaniami.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. 
Pan Tadeusz Kostuj oznajmił, że sprawą ewidentną jest ocena pozytywna Regionalnej Izby
Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej. Składa się na to to nadwyżka 135 tys. zł oraz nie
przekroczenie  planu  wydatków.  Atutem  jest  nie  posiadanie  zobowiązań  wymagalnych.
Analizując pozycje sprawozdania widać, że majątek gminy ciągle rośnie. Podsumował, że
cieszy fakt, że działalność Wójta wraz z pracownikami Urzędu Gminy  została w ten sposób
oceniona. 

d)  głosowanie nad wnioskiem komisji  rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Gizałki - podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, 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 VIII/31/2015 w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy  Gizałki za 2014 r. podjęta została 15 głosami za i stanowi załącznik do
protokołu.

Przewodniczący  Rady  Gminy Gizałki  Pan Piotr Lis złożył  Panu Wójtowi  w imieniu
radnych gratulacje oraz podziękował za prawidłowe zarządzanie Gminą Gizałki.
Wójt Robert Łoza podziękował za udzielenie absolutorium, za współpracę Radzie Gminy
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obecnej i poprzedniej kadencji. Dodał, że zakończono budżet nadwyżką. Następnie złożył
podziękowania  współpracownikom,  szczególne  podziękowania  złożył  Pani  Skarbnik  za
czuwanie  nad budżetem.  Pani  Sekretarz  za  wspieranie,  Sołtysom za  ich  zaangażowanie.
Podziękował  Kierownikom  jednostek  organizacyjnych,  Pani  Prezes  oraz  pracownikom
Zakładu  Komunalnego,  Pani  Kierownik  GOPS z  pracownikami,  GCK na czele  z  Panią
Jolantą Roszak, prezesom innych organizacji i stowarzyszeń oraz wszystkim mieszkańcom,
którzy go wspierają. Następnie wręczył kwiaty Pani Skarbnik i Pani Sekretarz. 
Po  czym  nastapiły  gratulacje  dla  Pana  Wójta  od  sołtysów  i  kierwoników  gminnych
jednostek organizacyjnych.

3) Uchwała nr VIII/32/2015 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2015.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Pan Tadeusz
Kostuj  poprosił  o krótkie omówienie uchwały.  Pani Skarbnik omówiła dochody,  wydatki
oraz przesunięcia  środków na zadania.  Z uwagi  na brak dalszych pytań Przewodniczący
Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych
było 15 radnych.Uchwała nr VIII/32/2015 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2015
podjęta została 15 głosami za i stanowi załącznik do protokołu.

4)  Uchwała nr VIII/33/2015 w sprawie  zmian do Wieloletniej  Prognozy Finansowej
Gminy Gizałki na lata 2015-2021.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, 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 VIII/33/2015 w sprawie  zmian do Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015-2021  podjęta została 15 głosami za
i stanowi załącznik do protokołu. 

5)  Uchwała  nr  VIII/34/2015  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu
Pleszewskiego  na  realizację  programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierajacych
azbest w 2015 r.

Przewodniczący Rady oczytał projekt uchwały, 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  VIII/34  /2015  w  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej  dla  Powiatu  Pleszewskiego  na  realizację  programu  usuwania  azbestu  i
wyrobów  zawierajacych  azbest  w  2015  r.  podjęta  została  15  głosami  za  i  stanowi
załącznik do protokołu.

6)  Uchwała  nr  VIII/35/2015  w  sprawie  przystapienia  do  opracowania  Strategii
Rozwoju Gminy Gizałki na lata 2015 -2025.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, 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  VIII/35/2015  w  sprawie  przystapienia  do
opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gizałki na lata 2015 -2025  podjęta została 15
głosami za  i stanowi załącznik do protokołu.

7) Uchwała Nr VIII/36/2015 zmiany regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów
placówek oświatowych Gminy Gizałki.
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Pan Wójt zgłosił autopoprawkę do uchwały zmiany regulaminu przyznawania stypendiów
dla  uczniów  placówek  oświatowych  Gminy  Gizałki.  Poinformował,  ze  zmiany  były
analizowane  na  Komisjach  łączonych,  ale  uważa,  że  należy  wprowadzić  jeszcze  jedną
korektę. Zmiana dotyczy punktu I.3 ppkt 3 i dotyczy zapisów, które świadczą o tym kto
może ubiegać się o stypendium. Po konsultacjach z nauczycielami WF-u. Zaproponował, by
został  rozszerzony o  dodanie:  na  szczeblu  "rejonowym za  zajęcie  od  I  do  III  miejsca”,
natomiast  pkt  4  pozostanie   bez  zmiany.  Ponadto  wnosi  o  zmianę  dotyczącą  wysokości
jednorazowego stypendium, proponuje uzupełnienie  tego zapisu:  "Wysokość udzielonego
jednorazowo indywidualnego stypendium nie  może być  niższa  niż  200,00 zł.  Wysokość
stypendium zespołowego (drużynowego) nie może być niższa niż 400 zł”. Kolejna zmiana
dotyczy pkt II.2 ppkt 2 było: „ wnioski  do komisji stypendialnej składa się do dnia  30 VI
każdego  roku”.  Wnosi  o  zmianę  terminu   składania  wniosków  "Wnioski  o  przyznanie
stypendiów składa się do Komisji Stypendialnej w terminie do dnia 20 czerwca każdego
roku według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Wyjaśniał, że warto
przyspieszyć termin  po to, aby stypendia przyznawać np. na zakończeniu roku szkolnego. 
Przegłosowano jednogłosnie wniesione autopoprawki.
Przewodniczący Rady  odczytał  treść uchwały po zgłoszonych zmianach.  Uchwała Nr
VIII/36/2015  w  sprawie  zmiany  regulaminu  przyznawania  stypendiów  dla  uczniów
placówek oświatowych Gminy Gizałki podjęta została 15 głosami za  i stanowi załącznik
do protokołu.

PUNKT – 7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan Wójt wyjaśnił,  że w okresie międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja od radnej
p. Mileny Bartnik w sprawie odprowadzenia wód deszczowych z drogi gminnej w m. Ruda
Wieczyńska.  Wykonano  wyrównanie  oraz  przeprofilowanie  pobocza  wspólnie
z mieszkańcem, którego posesja znajduje się przy tej drodze. 
W dniu dzisiejszym wpłynęła też interpelacja p. Krzysztofa  Walendowskiego, która dotyczy
wykonania  chodnika wzdłuż ul. Kolejowej w Gizałkach oraz połączenia tego z chodnikiem
na ul.  Leśnej.  Obie  drogi  są  drogami  powiatowymi,  interpelacja  zostanie  przekazana do
Zarządu Powiatu. Jeżeli ta inwestycja dojdzie do skutku, to według wcześniej ustalonych
założeń gmina będzie  musiała partycypować w kosztach budowy w 50 %. 

 PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan Tadeusz Kostuj  zaproponował  aby ZDW wykonał  połączenie  chodnika  od  Szkoły
Podstawowej w Tomicach z poszerzonym pasem asfaltowym, oddzielonym dwiema liniami
ciągłymi.  
Pan Wójt odpowiedział, że przekażą tę informację do ZDW.
Pani  Violetta  Drobniewska   podziękowała  za  wykoszenie  poboczy  i  cmentarza
w m. Wierzchy.
Pan Krzysztof Walendowski  poprosił o wykoszenie poboczy idąc od ul Kolejowej oraz
w  dalszej  kolejności  wykonanie  chodnika  i  przesunięcie  znaku  ograniczenia  prędkości
w  kierunku   Wronowa.  Wnosił  o  wykonanie  pasów,  przejścia  dla  pieszych  na  drodze
powiatowej
Pan  Zbigniew  Bachorski: wnosił  o  załatanie  dwóch  dziur  na  drodze  Tomice-
Szymanowice. 
Pan Zbigniew Swędrowski wniósł uwagę, czy nie byłoby wskazane nagłośnienie  w trakcie
trwania obrad  Sesji. 
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PUNKT – 9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Tadeusz Kostuj  poinformował, że systematycznie przez wiele lat przekazywał wnioski
w różnych sprawach. Przypomniał  niektóre z nich odczytując je. 
Pan Mieczysław Sawicki  prosił o wycinanie krzaków na zakrętach w Czołnochowie,  aby
poprawić widoczność.
Pan Wojciech Barszczewski radny powiatu podkreślił, że dzisiejsze głosowanie obrazuje
poprawne  pozytywne  relacje  pomiędzy  Radą,  a  Wójtem  oraz  Wójtem  i  osobami
współpracującymi: Panią Skarbnik, Panią Wicewójt. Złożył gratulacje i życzył, aby  tak było
w kolejnych  latach.  Poinformował  też,  że  z  Wójtem Gminy Czermin   w połowie  maja
objechali  drogi  powiatowe  aby  zapoznać  się  z  ich  stanem i  infrastrukturą  wokół  dróg.
Poinformował,  że  byli  też  na  moście  w  Czołnochowie,  który  prawdopodobnie  nie  ma
określonego właściciela. Podziękował za zaproszenie na Festyn Nocy Świetojańskiej. 
Pan Wójt podziękował za złożone gratulacje. Poinformował, że ze Starostą umówili się że
też będą objeżdżać drogi gminne w m-cu lipcu i zapoznają się z ich stanem. Wyjaśnił, że
granica gminy Gizałki kończy się na wale przeciwpowodziowym  w m. Czołnochów dalej
jest   gmina  Czermin.  Prawdopodobnie  Wójt  Gminy Czermin  nie  przejął  na  stan  gminy
majątku jakim jest  most na rzece Prośnie,  ale to nie znaczy,  że most nie jest  na terenie
Gminy Czermin. 
Pan Zenon Andrzejewski  pogratulował Wójtowi otrzymania absolutorium, życzył dalszej
tak owocnej współpracy z sołtysami, radą. Nawiązał do spraw zgłoszonych przez radnego
Walendowskiego o poprawienie bezpieczeństwa  w ruchu drogowym w obrębie wsi Gizałki
i zaproponował: 
- ul. Leśna  zamieścić  tablicę „teren zabudowany”,
- skrzyżowanie ul. Kolejowej z drogą wojewódzką  przejście dla pieszych,
- ulica Kaliska, wyznaczyć przejście przez ulicę,
- na  ulicy Kaliskiej  obrócić o 90 stopni lampę w kierunku do ul. Kolejowej, aby poprawić
widoczność.
Zadał  pytanie  –  czy  plac  za  ośrodkiem zdrowia,  może  być  kontrolowany przez  patrole
policyjne?
Zauważył  też,  że  zamontowane  tam monitorowanie  stacjonarne  warto  by  zmienić  na   
kamerę z obiektywem ruchomym.  
Poprosił  o  ustosunkowanie  się  do  zarządzenia  zmieniającego  w  sprawie  powołania
Okręgowej Komisji Wyborczej w Wyborach Prezydenckich. 
Stwierdził, że ścieżka rowerowa pomiędzy Leszczycą a Szymanowicami  jest remontowana,
czy są to prace w ramach gwarancji, a jeżeli nie, to kto ponosi koszty?
Do Przewodniczącego Rady skierował prośbę o udostępniane materiałów sesyjnych, dodał,
że  jeżeli są to duże koszty to udostępni adres e-mail.
Przewodniczący  Rady udzielił  odpowiedzi,  że  w  sprawie  tej  zasięgnie  opinii  radcy
prawnego.
Pan Wójt wyjaśnił, że zarządzenie zmieniające związane było z tym, że jeden z członków
wchodzących w skład  Komisji Wyborczej  zrezygnował z pełnienia tej funkcji i trzeba było
powołać kolejną osobę.
Jeżeli  chodzi  o  ścieżkę  rowerową  relacji  Leszczyca  –  Szymanowice,  to  projekt  był
wykonany  w  2009  roku  i  przewidywał  w  przyszłości  nałożenie  na  przyległej  drodze
powiatowej nakładki asfaltowej o grubości od 5 do 6 cm. Projekt nie przewidywał korekty
zakrętów, korekty profilu podłużnego i poprzecznego drogi. Zgodnie z tym projektem i za
zgoda  powiatu  gmina  Gizałki  wspólnie  z  powiatem  pleszewskim  wykonała  poprzednią
inwestycję.  W  ub.  roku  udało  się  złożyć  wniosek  i  pozyskać  środki  finansowe  na
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kompleksową modernizację  odcinka  drogi  Leszczyca  -  Szymanowice  -  Gizałki  i  wtedy
powstał  kompleksowy projekt  Powiatu na drogę i  chodnik.  Projektanci  wykonali  analizę
również podbudowy asfaltu i uznali, że na ten asfalt należy nałożyć dwie warstwy dywanika
o grubości  8  cm.  Wysokość  ułożenia  krawężników i  kostki  w krótkich  odcinkach musi
zostać podniesiona. Wyjaśnił, że rozważono też inne rozwiązania i stwierdzono, że byłyby o
wiele bardziej kosztowne. Dodał, że inwestycje realizuje powiat nasza gmina partycypuje
częściowo w kosztach. Projektant stwierdził, że remont warto wykonać tak, żeby do tematu
nie wracać przez kilkadziesiąt lat.
Jeżeli jest potrzeba patrolu policji przy Zespole Szkół w Gizałkach wystąpię do Posterunku
Policji  w Choczu, żeby patrole przyjeżdżały i kontrolowały teren.
Lampa oświetleniowa - kwestia obrócenia. Wystąpią do Spółki Oświetlenie Uliczne, która
przesunie lampę.
Co  do  bezpieczeństwa  na  drodze,  to  jest  to  droga  wojewódzka  przeznaczona  do
modernizacji.  Występujemy  do  ZDW,  ale  w  gestii  ZDW  jest  zaplanowanie  przejść
i oznakowanie. Wniosek przekaże do ZDW.
Gizałki  ul.  Leśna  tam  należy  postawić  znak  informujący  o  terenie  zabudowanym.
Wystąpiono z taka prośbą już wcześniej do ZDW, ale nie odniosło to skutku. Na naradzie
o bezpieczeństwie poruszył ten temat policja zobowiązała się, że przeanalizuje tą sytuację
i podejmie działania. 
Pan Łukasz Waniak  podziękował Przewodniczącemu Rady za zaproszenie na sesję.  Po
czym zapytał  pana  sołtysa  Andrzejewskiego czy to,  że  młodzi  ludzie  się  gromadzą  jest
powodem dla którego  należy wzywać policję?
Pan Zenon Andrzejewski wyjaśnił, że to nie chodzi o to, że się gromadzą, ale że spotykają
się w celach nie zawsze odpowiadających społeczeństwu. Jest to teren sąsiadujący ze szkołą.
Po spotkaniach pozostają butelki po alkoholu, środkach psychoaktywnych i inne rzeczy. 
Pan Jerzy Moryson  na poparcie słów sołtysa poinformował, że na parkingu przy Szkole
w  Gizałkach  mieszkańcowi  odkręcono  w  samochodzie  przy  kole  szpilkę,  co  jest
niebezpieczne i uważa, że warto by policja tam patrolowała teren.  
Następnie zgłosił do usunięcia  trzy „wysadzenia” na drodze powiatowej Gizałki - Wierzchy.
Spytał też o sprawę  kanalizacji w sądzie, jaki jest obecnie stan. 
Pan Wójt wyjaśnił że wystąpią do ZDP  o usunięcie „wybrzuszeń” na drodze. 
Dalej wyjaśnił, że sprawa zapłaty za kanalizację za dodatkowe pompowania jest na etapie
przesłuchania świadków, 50% świadków jest już przesłuchanych.
Pan  Andrzej  Weber  poruszył  sprawę  braku  oznakowania  ścieżki  rowerowej  od  strony
Szymanowic, w I etapie budowy.  Kolejna sprawa dotyczy obecnie dodatkowych kosztów tej
inwestycji. Inwestycja ta jest wybudowana w roku ub. i wymaga przebudowy, coś tu nie gra
- stwierdził pan Weber.
Dalej spytał czy w zaprezentowanej prezentacji multimedialnej dotyczącej inwestycji około
kościelnej  gospodarz parafii miał jakikolwiek udział.
Poinformował, że samochód zakupiony przez Stowarzyszenie został poświęcony i temat jest
zamknięty. Składa podziękowania wójtowi, radnym, którzy wzięli udział w tej uroczystości i
za wsparcie finansowe.
Pan Wójt odpowiedział, że nie było udziału finansowego Parafii Rzymsko-Katolickiej w
pracach  wykonanych w Szymanowicach. Wykonane zadania: teren przy kościele w parku
i  otoczenie  finansowane  były  ze  środków  Unii  Europejskiej,  budżetu  gminy,
funduszu sołeckiego  i Samorządu Województwa Wlkp. 
Projekt ścieżki wykonano w 2009 r i był zaopiniowany i uzgodniony przez Zarząd Dróg
Powiatowych.  W 2014  roku  budowa ścieżki  została  skończona  wtedy nie   miał  żadnej
wiedzy o budowie drogi. Decyzje o tej inwestycji zapadły w miesiącu X, XI 2014 r. Nie
byłoby  takiej  sytuacji  gdyby  projekt  wykonany  w  2009  uwzględniał  przebudowę
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nawierzchni asfaltowej, wykonanie wszystkich chodników i ścieżki rowerowej. 
Pan  Tadeusz  Kostuj  podziękował  Wójtowi  za  wykoszenie obszaru  gminy  w  tym  m.
Szymanowice.  Podziękował  za  założone  wspólnymi  siłami  lampy.  Wspomniał  o  jego
wniosku, zaakcentowaniu na Komisji w sprawie naprawy dachu na budynku WTZ.
Zgłosił prośbę żeby dla osób starszych postawiono trzy ławeczki z oparciem w parku w
Szymanowicach.
Pan Mieczysław Sawicki  prosił aby przez sołtysów rolnicy składali wnioski suszowe do
gmin. Sygnały powinny iść oddolnie. Wójt przekaże je to do Wojewody Wielkopolskiego.
Pan Andrzej Weber przyłączył się do prośby sołtysa z Gizałek i również prosi o patrole
policyjne  przy  budynku  WTZ.  Podziękował  radnemu  Kostujowi  za  to  że  pamięta  o
problemie z którym się borykają. W tej sprawie składa wnioski do budżetu od lat kilku.
Obecnie byłby wdzięczny za prowizoryczne zabezpieczenie dachu na cz. kompleksu WTZ.

PUNKT –  10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad
VIII Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 18.00

Protokołowała Przewodniczący Rady
Teresa Andrzejak Piotr Lis
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