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

w dniu 27 maja 2015 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 Gminy Piotr  Lis  dokonał  otwarcia  posiedzenia  o  godzinie  12.00.
Z uwagi na uroczysty charakter w związku z 25-leciem Samorządu Terytorialnego, Sesję
rozpoczęto odegraniem hymnu narodowego.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Lis  powitał honorowych gości w osobach: Panią
Agnieszkę Walczak - asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba, Pana
Edwarda  Kubisza  -  byłego  Kierownika  Urzędu  Rejonowego  w  Pleszewie,  pierwszego
Starostę  Pleszewskiego  oraz  Pana  Macieja  Wasielewskiego  -  obecnego  Starostę
Pleszewskiego.
Powitał wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych).

  PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie

2. Przestawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Wykład „Władza lokalna – władza bliżej ludzi” 

5. Wystąpienie okolicznościowe Wójta Gminy Gizałki.

6. Podsumowanie konkursu pt. „Samorząd lokalny w moich oczach”.      

7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania

      odznaki honorowej „Za zasługi dla Gminy Gizałki”.

8. Wystąpienia okolicznościowe gości.

9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady poprosił o 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
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sesji.  Radni  nie  wnieśli  uwag.  Jednogłośnie,  tj.  15  głosami  za,  przyjęli  protokół
z poprzedniej Sesji.

PUNKT – 4  –  WYKŁAD „WŁADZA LOKALNA – WŁADZA BLIŻEJ LUDZI” 

 Wykład wygłosił mgr historii Waldemar Górski.

PUNKT – 5  – WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCIOWE WÓJTA GMINY GIZAŁKI

Pan  Wójt  w  swoim  okolicznościowym  wystąpieniu  przypomniał,  historię  odrodzenia
polskiej  samorządności.  Stwierdził,  że  reforma samorządowa jest  to  jedna  z  najbardziej
udanych  przemian  ćwierćwiecza.  Powiedział,  że  jest  to  dobra  okazja  do  refleksji
i podsumowań minionego okresu. Przypomniał najważniejsze zadania podejmowane przez
samorząd minionych VI kadencji. Dodał, że dzięki podjętemu trudowi poprzedniej władzy
od 1990 mieszkańcy korzystają  z  sieci  wodociągowej  (135 km),  z  2  hydroforni  i  stacji
uzdatniania  wody.  Wybudowanych  zostało  wiele  kilometrów dróg.  W ostatniej  kadencji
wybudowano ponad 35 km dróg, wybudowana została oczyszczalnia ścieków oraz ponad 35
km sieci  kanalizacji  sanitarnej,  211  przydomowych  oczyszczalni  ścieków,  rozbudowano
szkoły  w  Gizałkach  i  Białobłotach.  Powstały  dwie  sale  sportowe,  wszystkie  obiekty
oświatowe  zostały  poddane  termomodernizacji.  Przy  każdej  ze  szkół  powstały
wielofunkcyjne  boiska  o  sztucznej  nawierzchni  oraz  place  zabaw.  W  celu  poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego powstały nowe chodniki i ścieżki rowerowe, Stworzono
nowe  miejsca  do  rekreacji  i  wypoczynku  m.  innymi  w  Szymanowicach,  Oborach.
Wierzchach,  Wronowie,  Rudzie  Wieczyńskiej.  Wybudowano  i  wyremontowano  budynki
świetlic wiejskich oraz GCK w Tomicach, odbudowano most na rzece Prośnie w m. Ruda
Wieczyńska. Każda z jednostek OSP posiada własny samochód gaśniczy oraz nowoczesne
wyposażenie.  Podkreślił,  że  dzięki  pracowitości  i  przedsiębiorczości  mieszkańców
zwiększają się dochody gminy, a co za tym idzie możliwości inwestycyjne samorządu. W
codziennej pracy samorządowej na rzecz społeczności lokalnej mamy na względzie lepsze
jutro. Podkreślił,  że w ostatnich kilkunastu latach 25-lecia miał przyjemność korzystać z
doświadczenia  i  pomocy  zgromadzonych  osób  na  tej  sali.  Dzięki  wspólnej  pracy  i
poświeceniu mała ojczyzna jaką jest gmina Gizałki  zmieniła się i nadal zmienia oblicze. Na
zakończenie  w  imieniu  własnym i  Przewodniczącego  Rady  wszystkim zgromadzonym
złożył  podziękowania  i  gratulacje  za  wspólna  troskę,  pomoc  dla  dobra  lokalnej
społeczności.
Następnie  poprosił by uczczono minutą ciszy samorządowców, którzy już od nas odeszli.

PUNKT  – 6  – PODSUMOWANIE  KONKURSU  PT.  „SAMORZĄD  LOKALNY
W MOICH OCZACH” 

Pan Wójt poinformował, że konkurs był skierowany do uczniów gimnazjów w Gizałkach
i Białobłotach. Na konkurs wpłynęło 19 prac. Komisja w pięcioosobowym składzie: trzech
polonistów oraz Przewodniczący Rady Gminy i Wiceprzewodniczący Rady Gminy,  w dniu
25 maja  br.  wybrała  trzy najlepsze  prace.  Wszystkie  prace  były na  wysokim poziomie.
Komisja po długich obradach wytypowała trzy osoby do nagrody uznając poziom ich prac
za wyróżniający. Wyróżniono prace: Joanny Dominiak uczennicy klasy III b Gimnazjum im.
Ojca Św. Jana Pawła II w Gizałkach, Izabeli Czajczyńskiej uczennicy klasy I Gimnazjum
im.  M.C.  Abramowicza  w  Białobłotach,  Klaudi   Kaźmierskiej  uczennicy  klasy  II  b
Gimnazjum  im.  Ojca  Św.  Jana  Pawła  II  w  Gizałkach.  Uczennice  otrzymały  nagrody
finansowe, które były sponsorowane przez wójta Roberta Łozę, sekretarz Annę Glapę oraz
radnych.  Dodatkowym  wyróżnieniem  była  publiczna  prezentacja  pracy  na  sesji  przez
wyróżnione uczennice.
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PUNKT – 7  –  PODJĘCIE UCHWAŁ
 
Uchwała Nr VII/29/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania odznaki honorowej
„Za zasługi dla Gminy Gizałki”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zgłaszanie pytań , uwag.
Z uwagi na brak pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali
obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr VII/29/2015 w sprawie przystąpienia do
opracowania  odznaki  honorowej  „Za  zasługi  dla  Gminy  Gizałki”  podjęta została
jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Przewodniczący Rady pan Piotr Lis wraz z panem Wójtem wręczyli upominek
radnemu z najdłuższym stażem - panu Tadeuszowi Kostujowi w uznaniu za zasługi z okazji
25-lecia pracy na rzecz Gminy Gizałki.  
Pan  Tadeusz  Kostuj dziękując  za  uznanie  życzył  wszystkim  zgromadzonym  oraz
mieszkańcom  zdrowia,  radości.  Podkreślił,  że  należy  życzyć  sobie  jak  największego
poświecenia w dalszej pracy na rzecz dobra wspólnego.

PUNKT – 8 - WYSTĄPIENIA OKOLICZNOŚCIOWE GOŚCI

Pan Maciej Wasielewski - Starosta Pleszewski w imieniu powiatu pleszewskiego na ręce
wójta,  przewodniczącego rady i  wszystkich  radnych złożył  najserdeczniejsze  życzenia  z
okazji  jubileuszu  25-lecia  odrodzenia  się  samorządu  w  Polsce.  Życzył  aby  wszystkie
decyzje podejmowane dla mieszkańców były zawsze trafne, a w nowej perspektywie unijnej
żeby udało się pozyskać jak najwięcej środków, aby zrealizować jak najwięcej inwestycji,
które posłużą wszystkim mieszkańcom gminy Gizałki i powiatu pleszewskiego.
Pani Agnieszka Walczak - asystent Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba
przekazała podziękowania za 25 lat pracy na rzecz rozwoju i świetności naszych małych
ojczyzn. Za prace na rzecz samorządowej społeczności. Przekazała życzenia dla wszystkich
samorządowców i  pracowników samorządowych pomyślności,  zdrowia  oraz   satysfakcji
z  pracy  zawodowej  i  społecznej.  Pani  Agnieszka  Walczak  przyłączyła  się  do  życzeń
i pogratulowała osobom wyróżnionym w dzisiejszym konkursie. 
Pan Edward Kubisz - były Kierownik Urzędu Rejonowego w Pleszewie, pierwszy Starosta
Pleszewski podziękował za zaproszenie,  przywołał wspomnienia.  Przypomniał,  że gmina
Gizałki  jest  najmłodszą  gmina  w powiecie  pleszewskim.  Oznajmił,  że  przez  12  lat
współpracował z gminą Gizałki i była to dobrze układająca się współpraca. Nawiązał do
historii  samorządu.  Na  zakończenie  złożył  wszystkim  obecnym  życzenia  zadowolenia
z pracy samorządowej i dużo zdrowia.   
Pani  Małgorzata  Wąsiewicz -  Dyrektor  Szkoły  Podstawowej  w  Tomicach  z  okazji
jubileuszu 25-lecia samorządu złożyła życzenia wytrwałości w podejmowaniu działań oraz
podziękowania  za  służbę  mieszkańcom,  życzenia  dalszych  sukcesów  zawodowych
i osobistych. Do życzeń przyłączyły się Pani Małgorzata Malinowska - Dyrektor Zespołu
Szkół   w  Gizałkach,  Pani  Milena  Frankowiak  -  Dyrektor  Przedszkola  Samorządowego
w Nowej Wsi, Pani Jolanta Roszak - Dyrektor GCK w Gizałkach, Pani Mariola Dąbrowska
-  Prezes  Zakładu  Komunalnego  w Gizałkach,  Pani  Ewa Marciniak  –  Dyrektor  Zespołu
Szkół w Białabłotach.
Przewodniczący  Rady  Pan  Piotr  Lis w  imieniu  Rady  Gminy  Gizałki  podziękował
wszystkim działaczom samorządowym za osobiste zaangażowanie i wkład w przebudowę
małej ojczyzny - gminy. 
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PUNKT  – 9 – ZAKOŃCZENIE

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad
o godz. 13.40

Protokołowała                   Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak                                                                                          Piotr Lis
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