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

w dniu 13 maja 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 VI 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) wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 

komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości  oraz  określenie 

warunków  i  trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  środków  komunikacji 

elektronicznej; 

2) zmian planu budżetu na rok 2015;

3) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki  na lata 2015 – 
2021.

        7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach 
     za 2014 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Gizałki.  
     
 8. Informacja GOPS – Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2014.
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9. Sprawozdanie z realizacji  programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 
    w 2014 roku.

10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

11. Interpelacje i zapytania radnych.

            12. Wolne głosy i wnioski.

    13. Zamknięcie obrad.   

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 
sesji.  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.
Pan Tadeusz Kostuj spytał  o  23.03 br.  udział  w konferencji  „Współpraca samorządów 
terytorialnych z operatorem systemu dystrybucji energii elektrycznej”.  Czy coś korzystnego 
dla gminy wynika ?. 
Pan Wójt wyjaśnił, że uczestniczył w Konferencji w sprawie współpracy z samorządami 
Operatora  Dystrybucji  Energi  Elektrycznej.  Poruszane   tematy,   dotyczyły  m.  innymi 
uzgodnień lokalizacji i budowy oświetlenia ulicznego. Samorządowcy zgłaszali problemy 
z uzgodnieniem warunków technicznych jak również bardzo długim okresem wyczekiwania 
na  wykonanie przyłączy energetycznych.  Kierownictwo koncernu zapowiedziało,  że taki 
okres może się przedłużać nawet do 1,5 roku. Poinformował, że takie inwestycje muszą być 
zaplanowane z bardzo dużym wyprzedzeniem.
Pan Henryk Osman spytał o spotkanie dnia 21.04. br.  z Zarządem Banku Spółdzielczego 
w Pleszewie w sprawie negocjacji warunków obsługi finansowej gminy. 
Pan Wójt wyjaśnił,  że straciła ważność umowa jaką mieliśmy zawartą z BS na obsługę 
finansową.  Został  ogłoszony  przetarg,  wpłynęła  jedna  oferta  z  BS  w  Pleszewie. 
Zaproponowane warunki nie są korzystne, ponieważ koszty zostały podwyższone o 60 % w 
stosunku do poprzednich. Dotychczas płaciliśmy za obsługę bankową 1667 zł miesięcznie 
obecnie będziemy płacili 2800 zł. Zakres usług bankowych się zwiększył, ponieważ każdy z 
płatników  podatku  od  nieruchomości  i  płatników za  odbiór  odpadów  ma  indywidualne 
konto bankowe. Dodał, że zwiększenie zakresu usług kosztuje, ale nie na tyle, żeby wyliczać 
tak duże opłaty. Negocjowali, ale kosztów nie udało się obniżyć.
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Pan  Tadeusz  Kostuj stwierdził,  że mamy  przedstawicieli  BS  w  terenie  i  czy  takie 
renegocjacje mogłyby być z udziałem sołtysów, radnych oraz radnych powiatowych – w tej 
sprawie skierował swoje  pytanie do radnego powiatowego.
Pan Wojciech Barszczewski Radny Rady Powiatu w Pleszewie  odpowiedział, że to nie 
jest jego kompetencja, a tylko i wyłącznie Zarządu Banku. 
Pan Zbigniew Swędrowski spytał o 15.04. br. udział w konferencji „PROW 2014-2020 – 
Nowe Szanse Rozwoju Wielkopolskiej Wsi”, 
Pan Wójt odpowiedział, że Konferencja dotyczyła omówienia zasad przyznawania dotacji 
ze  środków  UE  dla  samorządów.  Podsumowano  też  zakończony  okres  programowania 
2007-2013.  Wyjaśniono  jak  będzie  funkcjonował  PROW  w  następnej  perspektywie 
finansowej, szczegóły będą znane w najbliższym półroczu gdyż obecnie nie ma wszystkich 
rozporządzeń wykonawczych.
Pan  Zbigniew  Swędrowski  spytał  o spotkanie  dnia  28.04.2015  r.  z  firmami 
konsultingowymi w sprawie opracowania strategii  rozwoju gminy Gizałki  na lata  2015-
2020.
Pan Wójt wyjaśnił, że Strategia, która obowiązywała straciła ważność. Przed nami kolejny 
okres programowania środków z UE 2015-2020. W najbliższym czasie muszą opracować 
nową Strategię Rozwoju Gminy Gizałki na lata 2015-2020 z perspektywą kolejnych 2-3 lat. 
Wcześniej  była  wykonana  „Diagnoza  Jakości  Usług  Publicznych”  i  będzie  ona 
wykorzystana jako baza do opracowania Strategii. Na razie jest złożonych 5 ofert, firmy 
negocjują warunki finansowe. Dalej wyjaśnił, że nie później jak do końca października br. 
dokument musi zostać wykonany.
Pani  Katarzyna  Lochdańska  spytała  o dzień  04-05-2015  r.,  spotkanie  z  Zastępcą 
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Pleszewie w sprawie zatrudnienia mieszkańców 
gminy Gizałki w ramach prac publicznych  i społeczno – użytecznych, 
Pan  Wójt odpowiedział,  że  na  spotkaniu  uzyskał  informację,  że  obecnie  tylko 
dwóch  pracowników  z  terenu  naszej  gminy  może  być  zatrudnionych,  podobnie  jak  i 
z  innych  gmin.  Dodał  też,  że   nie  jest  to  wystarczająca  liczba  osób,  być  może  będą 
możliwości  zatrudnienia  osób  w  II  półroczu.  Sprawozdanie  stanowi  załącznik  do 
protokołu.

PUNKT –  6 –  PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała  Nr  VI/26/2015  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez  właścicieli  nieruchomości 
oraz  określenie  warunków  i  trybu  składania  deklaracji  za  pomocą  środków 
komunikacji elektronicznej.

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  VI/26/2015  w  sprawie  wzoru  deklaracji  o 
wysokości  opłaty  za   gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  składanej  przez 
właścicieli  nieruchomości oraz określenie warunków i trybu składania deklaracji  za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej podjęta została jednogłośnie (15 głosów za) 
i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr VI/27/2015 w sprawie  zmian planu budżetu na rok 2015.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.
Pan Wójt wyjaśnił, że zmiany budżetu dotyczą tylko istotnych pozycji: 47.250 zł jest to 

3



kwota, którą otrzymamy, jako gmina, tytułem dotacji za budowę Ścieżki rowerowej w m. 
Szymanowice - IV Etap, 150 tys. zł - to kwota dotacji jaką gmina otrzymała do budowy 
dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Leszczyca oraz Dziewiń.  Zwiększono plan 
dochodów na  organizację  Festynu  Nocy Świętojańskiej  o  30  tys.  zł.  Dotacja  ta  została 
przekazana  przez  Komisję  Europejską.  Zwiększono  plan  dochodów  dla  jednostek 
oświatowych o 4,5 tys. zł, jest to darowizna na zorganizowanie jubileuszu 50 - lecia szkoły 
w  Białobłotach.  Mamy  wprowadzone  środki  na  zorganizowanie  kolonii  dla  dzieci  i 
młodzieży w okresie letnim na  Helu (dla 50 osób) i Stawigudzie (40 osób), odpłatność 
uczestników wynosi od 300-350 zł, tj. około 1/3 wartości turnusu kolonijnego, pozostałe 
środki dofinansuje gmina. Zwiększamy wydatki na modernizację stacji uzdatniania wody w 
Gizałkach  i  wykonanie  studni  głębinowej  o  45  tys  zł.  Środki  przeznaczone  zostaną  na 
obudowę studni  wywierconej  w ub.  roku,  muszą być  też  podłączone pompy i  rurociągi 
tłoczne. Planujemy rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gizałki. Zmniejszamy dotację dla 
Powiatu Pleszewskiego na budowę drogi relacji Szymanowice w kierunku do Leszczycy. 
Wyjaśnił, że zaplanowano udzielenie powiatowi dotacji w kwocie 600 tys. zł, po przetargu 
okazuje  się,  że  inwestycja  będzie  tańsza,  a  dotacja  wyniesie  367.023,00  zł.  Wartość 
inwestycji  to  ponad  2.400 tys.  zł.  Inwestycja  będzie  realizowana  od czerwca  do  końca 
września br. Zwiększamy wydatki na przebudowę drogi w m. Dziewiń oraz Leczczyca o 
kwotę  dotacji  z  Urzędu  Marszałkowskiego.  Ponadto  zwiększamy  wydatki  na  budowę 
chodnika w m. Toporów o 5 tys. zł oraz na dywanik asfaltowy w Nowej Wsi. Zwiększamy 
również plan wydatków na projekt „Umiem pływać” dla klas I-III szkół podstawowych z 
terenu  naszej  gminy.  Projekt  jest  realizowany  wspólnie  z  Powiatem  Pleszewskim  i 
Stowarzyszeniem LSZ, z budżetu przeznaczono 8 tys. zł na dofinansowanie. 
Przewodniczący Rady spytał czego dotyczą wydatki bezosobowe?
Pan Wójt wyjaśnił, że zwiększmy wydatki o kwotę 4.800 zł na wynagrodzenia  bezosobowe 
dla osób, które będą zajmowały się zagospodarowaniem terenów zielonych.
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych   Uchwała Nr VI/27/2015 w 
sprawie  zmian planu budżetu na rok 2015  podjęta została jednogłośnie (15 głosów za) i 
stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr VI/28/ 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 VI/28/ 2015 w sprawie zmian do Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gizałki  na lata 2015 – 2021 podjęta została jednogłośnie 
(15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT  -  7  -  SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  GMINNEGO  OŚRODKA 
POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  GIZAŁKACH  ZA  2014  ROK  ORAZ  WYKAZ 
POTRZEB W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE GIZAŁKI

PUNKT - 8 - INFORMACJA GOPS - OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 
ZA ROK 2014

Przewodniczący Rady poprosił o pytania do przedstawionego sprawozdania i informacji. 
Pan Wójt poprosił panią Marzenę Witkowską - Kierownik GOPS, żeby krótko przedstawiła 
sprawozdanie oraz  udzieliła informacji o punkcie, w którym od roku przyjmuje terapeuta od 
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uzależnień,  a nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą. 
Pani Marzena Witkowska poinformowała, że sprawozdanie z działalności przekazywane 
jest  tylko  do  Rady Gminy.  Natomiast  informacja  „Ocena  zasobów pomocy społecznej” 
przekazywana jest do Urzędu Wojewódzkiego i zbiorczo do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. 
Następnie przedstawiła  informację o udzielonych świadczeniach z  pomocy społecznej  w 
roku 2014, rodzaje zasiłków, liczbę wypłaconych świadczeń, średnią wysokość świadczeń 
oraz kwotę poszczególnych świadczeń. Ponadto omówiła usługi opiekuńcze, świadczenia 
rzeczowe, z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, energetyczne. 
Liczba rodzin korzystających z pomocy świadczeń w roku 2014 to 218 osób,  tj. 16 % ogółu 
mieszkańców naszej gminy
Poinformowała,  że  przy  GOPS  w  Gizałkach  od  ubiegłego  roku  funkcjonuje  punkt 
konsultacyjny, dwa razy w miesiącu przyjmuje terapeuta od uzależnień. Zgłaszać mogą się 
osoby uzależnione i współuzależnione. Zajęcia są w grupach i indywidualne. Ponadto 1 raz 
w miesiącu przyjmuje prawnik. Porady są bezpłatne.
Poinformowała również, że w GOPS w ubiegłym roku był realizowany projekt ”Przemocy 
w  rodzinie  mówimy nie”.  Na  zgłoszony  wniosek  Ośrodek  otrzymał  14  tys.  zł.  Środki 
przeznaczono na Warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców, uczniów. Opracowana została 
diagnoza problemów społecznych, która została przedstawiona 30 XII na Sesji. 
Wśród  1408  mieszkańców  gminy  rozdysponowano  produkty  żywnościowe  z  Banku 
Żywności. Jeżeli chodzi o najważniejsze potrzeby, to jest sprawa braku mieszkania, które 
byłoby potrzebne  na krótki pobyt osób w przypadku  interwencji kryzysowej.

PUNKT  -  9  -  SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI  PROGRAMU  WSPÓŁPRACY 
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2014 ROKU

Przewodniczący Rady odczytał ww. sprawozdanie. Radni nie mieli pytań.

PUNKT - 10 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan Wójt wyjaśnił, że w okresie międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja od radnej p. 
Mileny  Bartnik  w  sprawie  naprawy  drogi  w  m.  Ruda  Wieczyńska.  Droga  została 
naprawiona,  wyrównana.  Na  ostatniej  sesji  było  również  bardzo  dużo  wniosków,  które 
starali się zrealizować. Między innymi wpłynęły wnioski radnego Tadeusza Kostuja, radny 
odpowiedź  otrzymał.  Część  tych  wniosków  dotyczyła  prac  inwestycyjnych,  kilka  było 
takich, które można było zrealizować, a część będzie realizowana. Radny wskazywał  m. 
innymi na nasadzenie drzew, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu, naprawę przepustów.  W 
Szymanowicach na ul.  Parkowej  Gminna Spółka Wodna przeprowadziła  niwelacje  rowu 
melioracyjnego,  na  którym  znajduje  się  przepust  i  ustalili,  że  nie  będzie  potrzeby 
przebudowy tego przepustu. 
Ponadto zrealizowano inne wnioski zgłoszone na sesji. Między innymi zrobiono porządek w 
lasach, uzupełniono ubytki w jezdniach, będą również występowali do ZDP o naprawę drogi 
w m. Wierzchy i oczyszczenie chodnika przy tej drodze. Radny Bachorski wnioskował o 
naprawienie drogi w m. Tomice – Młynik,  droga została  naprawiona.  Pozostałe wnioski 
muszą mieć odzwierciedlenie w budżecie. 

PUNKT - 11 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan  Zbigniew  Swędrowski  pytał  w  imieniu  mieszkańców  Gizałek,  kto  odpowiada  za 
sprzątanie placu zabaw.
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Pan Wójt wyjaśniał, że place zabaw są tak samo często sprzątane jak przystanki PKS, czyli 
przynajmniej raz w miesiącu. Faktem jest, że place zabaw są dewastowane oraz zaśmiecane, 
pomimo, że  na  każdym placu znajduje się kosz na śmieci.
Pan Zbigniew Bachorski ponowił prośbę o utwardzenie dwóch zjazdów w Tomicach  na ul. 
Wrzesińskiej. W imieniu mieszkańców i własnym podziękował za naprawienie drogi  w m. 
Tomice – Młynik.
Pani  Katarzyna  Lochdańska  - spytała,  kiedy  zostanie  uruchomione  oświetlenie  przy 
drodze na Wronów i Wierzchy?.
Pan Wójt wyjaśnił, że to zależy od Firmy Oświetlenie Uliczne oraz Firmy ENEA. W tym 
tygodniu  zostały  załączone  odpowiednie  przewody  i  do  końca  tygodnia  nastąpi 
uruchomienie oświetlenia.
Pani Violetta Drobniewska pytała o termin naprawienia dróg w m. Wierzchy.
Pan Wójt wyjaśnił,  że  są  tam do naprawienia 2 drogi  i  w najbliższych 2-3 tygodniach 
powinny zostać naprawione.
Pani Violetta Drobniewska zgłosiła prośbę o wykoszenie cmentarza w Wierzchach.
Pan Wójt odpowiedział, że jeżeli gmina będzie miała pracowników na pracach publicznych 
to  wykoszą.  Wyjaśnił  też,  że  cmentarze  nie  są  w  zarządzie  Gminy,  są  administratorzy 
cmentarzy, którzy się nie wywiązują z utrzymywania porządku. Cmentarz Ewangelicki na 
Wierzchach był  przez wiele lat  porządkowany przez gminę według dawnych uzgodnień. 
Dodał, że 3- 4 razy do roku cmentarz jest wykaszany, ale nie częściej ze względu na koszty.
Pan Zenon Tomaszewski ponowił interpelacje w sprawie usunięcia zalegającej substancji 
przy drodze wojewódzkiej  w Koloni Obory.
Pan Wójt wyjaśnił, że sygnalizował sprawę zarządcy drogi.
Pan Mieczysław Sawicki poinformował, że w m. Leszczyca na ul. Długiej po obu stronach 
drogi przy rowie były ustawione pachołki oświetlające. Obecnie 1 pachołka tam nie ma, ze 
względu bezpieczeństwa należałoby go umieścić. 
Pan Zbigniew Swędrowski spytał, czy gmina robi coś w kierunku promocji gminy. Dodał, 
że  wiąże  się  to  z  pozyskaniem inwestora  jak  również,  żeby  powstał  np.  zakład  pracy. 
Uważa, że można by wskazać na to, że w m. Szymanowice mamy dostęp do dobrego prądu, 
co jest ogromną zaletą danego miejsca - stwierdził radny.  
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  na  dzień  dzisiejszy  mamy  wyznaczone  strefy  pod  działalność 
gospodarczą. Niezależnie od tego gmina kupuje grunty, które w przyszłości będą mogły być 
przeznaczone  pod  działalność.  Nie  posiadamy  takich  środków  żeby  wykupować  duże 
powierzchnie gruntów. W gminie mamy bardzo duże rozdrobnienie powierzchni działek. 
Żeby  wyznaczyć  teren  kilkunastu  hektarów  najczęściej  trzeba  wejść  w  porozumienie  z 
kilkunastoma właścicielami,  co jest  bardzo trudne.  Dodał  też,  że obszary pod zabudowę 
przemysłową są  wyznaczone,  kolejne  będą  wyznaczać.  Wyjaśnił,  że  jesteśmy na  etapie 
uchwalania nowego Studium dla następnych obszarów, część gminy ma już nowe Studium. 
Wyjasnił, że własności gruntów nie zmienimy, ponieważ byśmy musieli mieć bardzo duże 
środki  i  właścicielę  musieliby  wyrazić  na  to  zgodę.  Na  dzień  dzisiejszy  mamy  pewne 
powierzchnie gruntów, które mogą być przeznaczone pod zabudowę przemysłową.   
Pan  Zbigniew  Swędrowski spytał  czy  gmina  w  jakiś  sposób  promuje  to,  że  chętnie 
przyjmie inwestora.
Pan Wójt wyjaśnił, że na stronie internetowej mamy zaznaczone  obszary. Jeżeli potrzeba 
kampanii reklamowej, to muszą się liczyć z tym, że  na to są potrzebne konkretne środki 
finansowe, można spróbować. Poinformował też, że zna gminy, które uzbroiły obszary pod 
zabudowę przemysłową za duże pieniądze i dotacje jakie pozyskały na uzbrojenie muszą 
teraz oddać, ponieważ nie udało się pozyskać inwestorów. Dodał też, że wyznaczyć czy 
wykupić teren tak, ale uzbrojenie tego terenu to już sytuacja ryzykowna.
Pan Jacek Janiszewski zgłosił prośbę o wyrównanie drogi w m. Tomice w kierunku rzeki
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Pan Wójt odpowiedział -  jeśli środki pozwolą zostanie to wykonane.
Pan Kazimierz Woźniak  zgłosił prośbę o naprawę drogi Orlina - Białobłoty.
Pan Mieczysław Sawicki  zgłosił prośbę o załatanie dziury na drodze przy SKR.
Pan  Zbigniew  Swędrowski spytał,  czy  warto  by  poddać  pod  dyskusję  temat  budowy 
targowiska w m. Gizałki. 
Pan Wójt  odpowiedział, że myślał już o tym, ale czy będzie zainteresowanie? Gmina ma 
teren wyznaczony dla osób, które chcą handlować i z tego co widzimy z placu korzystają  2-
3  osoby.  Dalej  wyjaśnił,  że  budowa  targowiska  z  prawdziwego  zdarzenia  z  pełną 
infrastruktura, to duży wydatek. Dodał też, że jest to możliwe, jeżeli obecny teren okaże się 
zbyt mały trzeba wówczas podjąć temat  budowy targowiska.  
Pan Tadeusz Kostuj  stwierdził, że środki jakie zostały zaoszczędzone na budowie drogi 
powiatowej do Szymanowic w kwocie 230 tys. zł można by przekazać na budowę chodnika 
w m. Tomice.
Pan Wójt wyjaśnił,  że o inwestycjach decydują radni, nie Wójt. Może powiedzieć tylko 
tyle,  że  po  drugiej  stronie  drogi,  o  której  mówi  radny  jest  chodnik.  Jest  to  pas  drogi 
wojewódzkiej i tutaj powinien inwestować samorząd województwa. Wyjaśnił, że pieniądze 
które pozostały z planowanej dotacji dla powiatu zostały przeznaczone na drogi gminne, 
które w tym roku będą wykonywane. Dodał - jeżeli radni zdecydują w przyszłorocznym 
budżecie           o tej inwestycji, to dobrze.
Pan Kazimierz Woźniak odniósł się do propozycji radnego Kostuja: są miejscowości, w 
których nie ma w ogóle chodnika, a tutaj jest po drugiej stronie drogi i dlatego uważa, że jest 
to pomysł na wyrost.
Pan  Tadeusz  Kostuj  stwierdził,  że  generalnie  trzeba  by  zwracać  się  do  WZDW 
i systematycznie pozyskiwać 1 km chodnika co roku na daną gminę.  Uważa,  że należy 
apelować do wyższych organów o przesuwanie środków na samorząd celem zapewnienia 
bezpieczeństwa dla pieszych, rowerzystów.
Pan Zbigniew Swędrowski  stwierdził, że   na terenie gminy są bilbordy zapraszające do 
uczęszczania do Szkół w Pleszewie,  uważa że z ich drugiej  strony powinien był napis: 
dajemy  wam  miejsca,  ale  zabieramy  autobusy.  Czy  jest  przewidziane  większe 
zainteresowanie ze strony Starostwa w temacie finansowym, aby ułatwić dojazd ?  - zapytał 
Starostę.
Pan Starosta odpowiedział, że 27 maja br. mają spotkanie z burmistrzami, wójtami powiatu 
pleszewskiego i muszą opracować wspólną strategię działalności w powiecie. Powiat nie ma 
obowiązku  sporządzenia  planu  transportu  drogowego.  Taki  transport  może  zostać 
opracowany  na  podstawie  transportu  planu  wojewódzkiego.  Do  dzisiaj  nie  został 
opracowany plan  transportowy dla  województwa.  Byli  na  spotkaniu  u  pana  Marszałka, 
trwają  prace  w  tym  kierunku.  Transport  województwa  będzie  się  opierał  głównie  na 
transporcie  kolejowym  dla  województwa.  Zadaniem  Marszałka  będzie  połączyć  każdy 
powiat  drogą kolejową z Poznaniem, tam gdzie nie będzie to  możliwe, będzie transport 
kołowy – autokary.  Na podstawie tego planu powiat opracuje swój powiatowy transport 
i dalej niżej gminny. Dodał też, że po uzgodnieniu z Wójtem być może dofinansują 50 %  do 
kosztów biletu miesięcznego do każdego ucznia pierwszej klasy. Gdyby Wójt wycofał  się z 
dofinansowania 1 zł do każdego km to może bilet by zdrożał, ale powiat przejąłby 50 % 
kosztów za ucznia. Może udałoby się wprowadzić dodatkowy kurs. Wspólną strategie chcą 
wypracować na spotkaniu  27 maja br. 
Pan Zbigniew Swędrowski podziękował panu Staroście za wyjaśnienie i słowa o pomocy.

PUNKT - 12 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Przewodniczący Rady poprosił o zabranie głosu pana Starostę 
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Pan  Starosta poinformował,  że  został  rozstrzygnięty  przetarg  na  drogę  Szymanowice- 
Gizałki (4 km) środki  na ten cel były zabezpieczone w kwocie 4 mln. Po rozstrzygnięciu 
przetargu jest to 2,5 mln. zł. Spadła głównie cena masy asfaltowej. Z tych zaoszczędzonych 
środków  w innych gminach uda  się coś zrobić.  Poinformował,  że  z zaoszczędzonych 
środków, które mają także po zmianach w Starostwie zakupią własny sprzęt do wykaszania 
poboczy  z  gałęzi.  Jest   pięcioosobowa  ekipa  porządkowa,  ale  to  jest  zbyt  mało.  Będą 
również do końca czerwca prace równiarką na drodze  Białobłoty - Chocz, przetarg będzie 
rozstrzygnięty w tym tygodniu. Ma być też wyrównana droga w Orlinie Dużej, a w Orlinie  
Małej uporządkowane pobocza. 
Radny Rady Powiatu  Pleszewie pan Wojciech Barszczewski podziękował za zaproszenie 
na  sesję  i  poinformował,  że  w miarę  możliwości  i  czasu  będzie  z  zaproszeń korzystał. 
Dodał,  że  jest  do dyspozycji  i  sprawy zgłaszane przez radnych do rady powiatu będzie 
przekazywał na forum Powiatu.
Pan Henryk Osman zaproponował, aby pan Starosta po sesji jechał drogą Białobłoty – 
Chocz i sam ocenił zły stan drogi. Obecnie prosi aby jak najszybciej wykonano tam prace 
równiarką. Dlaczego dopiero w czerwcu zaplanowano  prace równiarką – pytał radny?. 
Pan Starosta przedstawił sprawy finansowe, które mają na to wpływ.
Pan Henryk Osman przypomniał, że Powiat był już blisko utwardzenia tej drogi.
Pan Starosta objaśnił zaistniałą sytuację. Poinformował, że będą robić wszystko, żeby na tą 
drogę pozyskać środki zewnętrzne, ale rzeczywistość może być inna. Uważa, że są w stanie 
zrobić tę drogę przy pomocy Wójta, Burmistrza. Wspólnymi siłami, małymi krokami.
Pan Tadeusz Kostuj podziękował panu Wójtowi za odpowiedź udzieloną na jego wnioski. 
Panu Staroście złożył  propozycję,  aby przedstawić młodzieży w ulotkach atuty powiatu: 
aquapark, świetlica środowiskowa, sprawy preferencji i ulgi biletowe. 
Pan Piotr Kopczyński zwrócił się do pana Starosty w imieniu osób niepełnosprawnych, 
aby  miejsca  parkingowe  przy  szpitalu  dla  niepełnosprawnych  były  ulokowane  blisko 
wejścia do szpitala. Następnie obecnemu radnemu powiatowemu wyjaśnił sprawę wyborów 
i wyliczeń (metoda donta) odnośnie odrzucenia jego wyboru pomimo dużo większej liczby 
głosów. 
Pan Mirosław Michalak spytał dlaczego parking przy szpitalu jest płatny ?
Pan Starosta wyjaśnił, że parking jest prywatny, wybudowany przez prywatną firmę. 
Pan Mieczysław Sawicki spytał, czy jest możliwe, aby skorzystać z wizyty lekarskiej, gdy 
parking jest 20 minut bezpłatny?
Pan Starosta odpowiedział, że jest to faktycznie czas tylko np. na odebranie wyników.
Pan Andrzej Weber skierował podziękowania dla Pana Starosty za okazane zrozumienie, 
wsparcie  i  wymierną  pomoc  finansową  przy  zakupie  samochodu  do  przewozu  osób 
niepełnosprawnych. Dodał, że niefortunnie wypadł na poprzedniej sesji, ponieważ chciał za 
pośrednictwem radnego powiatowego z Chocza przekazać podziękowania dla pana Starosty. 
Już na sesji  widział,  że nie  jest  to dla niego interesujące.  Natomiast to co przeczytał  w 
gazecie, co ten pan radny sądzi o panu Staroście i o całym Zarządzie Powiatu, uświadomiło 
mu jaki  to błąd popełnił. Dlatego czyni to ponownie osobiście bez „przekaźnika”. Chciałby 
tu  również  podziękować  Zarządowi  Banku  Spółdzielczego  w  Pleszewie,  bo  są  tutaj 
przedstawiciele BS, za  przekazanie im na ten cel wsparcia finansowego w wysokości 1500 
zł. Poinformował, że  aktualnie oczekują na dokumenty do rejestracji samochodu. Dodał, że 
dziwi go stwierdzenie pana radnego z Chocza, że czytanie treści uchwał na sesji to zwykła 
strata czasu. Dzisiaj ma tą satysfakcję, myśli że nie było to dlatego, że jest pan Starosta, ale 
że taka praktyka zostanie tutaj zachowana. Myśli, że sesja rady gminy jest po to żebyśmy 
jak  najwięcej  dowiedzieli  się  tego,  co  dotyczy  tej  gminy  i  jej  mieszkańców.  Po  czym 
oznajmił, że korzystając z obecności pana  Starosty chce sprostować, ponieważ stał się 
super bohaterem super wywiadu pana Przewodniczącego Rady Gminy. Uważa, że z  paroma 
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stwierdzeniami z tego wywiadu wygłoszonymi przez pana Przewodniczącego nie może się 
zgodzić. Dalej cytuje „Jak można się domyślać, powodem złego zachowania mógł być fakt, 
że kwota przeznaczona na samochód była przekazana do PCPR w Pleszewie, a nie na konto 
Warsztatów Terapii Zajęciowej do dyspozycji pana Kierownika”. Stwierdził, że boli go to 
stwierdzenie „do dyspozycji pana kierownika”. Czyżby pan Przewodniczący nie wiedział 
czym  jest  dotacja  celowa?  I  na  czym  polega  dysponowanie  tą  dotacją  ?  Może  pan 
Przewodniczący  myślał,  że  on  weźmie  pieniądze  i  pojedzie  w  Alpy  na  narty  takich 
możliwości nie ma i  takie domysły są bezzasadne.  Stwierdził  -  Przewodniczący pomylił 
rzecz  najważniejszą  adresata   dotacji  jaką  przyznała  Rada  Gminy.  Dodał,  że  jeżeli 
Przewodniczący będzie się upierał, że pieniądze przekazano do PCPR, to złoży wniosek, 
żeby te środki pani Kierownik jemu przekazała. Na zakończenie poprosił o ustosunkowanie 
się pana Przewodniczącego do przedstawionego cytatu. 
Przewodniczący Rady wyjaśnił,  że pieniądze zostały przekazane do Starostwa, na to są 
dokumenty i tego się trzymajmy. Dodał też, że jeżeli pan Weber ma wątpliwości, to prosi 
skierować je na piśmie  i otrzyma odpowiedź na piśmie. 
Powstała krótka wymiana zdań w ww. sprawie.
Pan  Andrzej  Weber powrócił  do  wywiadu,  w  którym  zarzuca  się  jemu,  że  nie  czyta 
aktualnych przepisów, przytoczył cytat: „Jak wynika ze Statutu Gminy Gizałki wójt składa 
sprawozdanie  przewodniczącemu,  który  następnie  dołącza  je  do  materiałów  na  sesje  i 
przekazuje radnym”. Dalej stwierdził, że w Statucie Gminy Gizałki jest tylko takie zdanie: 
„Wójt składa sprawozdanie z działalności”. Gdzie jest zapis, że składa przewodniczącemu, 
czy przewodniczący radnym przekazuje? - pytał pan Weber .
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że materiały są przekazane do zapoznania się do radnych.
Pan Andrzej Weber podsumował, że nie sądził, że awansuje do tak ważnej postaci w tej 
gminie, żeby przewodniczący poświęci jemu całostronicowy wywiad w „Życiu Pleszewa”. 
Dodał,  że  zdziwiło  go,  że  nie  zostało  przedstawione  co  pan  przewodniczący zrobił  dla 
gminy i  jej  mieszkańców,  a  skupił  się  tylko  i  wyłącznie  na  jego osobie.  Stwierdził,  że 
najlepszym komentarzem do tego wywiadu jest „zero komentarzy”. Jak to się stało, że pan 
Przewodniczący nie zainteresował nikogo tym co sądzi na jego temat ? – pytał pan Weber.
Przewodniczący Rady  odpowiedział, że to jest opinia pana Kierownika, radni podzielają 
inny pogląd. 
Pan Tadeusz Kostuj  poruszył  sprawy parkingów przy szpitalu  i wskazał inne możliwe 
miejsca do zaparkowania. 

    PUNKT -  13 - ZAMKNIĘCIE OBRAD 

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

Protokołowała Przewodniczący Rady
Teresa Andrzejak Piotr Lis

9


