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

w dniu 27 marca 2015 r.
w sali posiedzeń UG Gizałki

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 pan Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16.00 
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych).

PORZĄDEK OBRAD V 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)  przyjęcia   Programu   opieki   nad   zwierzętami   bezdomnymi   oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok 2015;

2) określenia  kryteriów  obowiązujących  na  drugim  etapie  postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli  i  oddziałów przedszkolnych przy 
szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gizałki;

3) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za  uiszczoną przez  właścicieli  nieruchomości  opłatę  za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki;

5) zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Orlina na lata 2015 – 2025;

6)  przystąpienia    do    sporządzenia    zmiany    miejscowego    planu 
zagospodarowania  przestrzennego  części  terenów  położonych   w  obrębie 
geodezyjnym Wronów;
7)  udzielenia   pomocy   finansowej   w   2015   roku   dla   Województwa 
Wielkopolskiego;
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   8) zmian planu budżetu na rok 2015;

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

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

Przewodniczący Rady poprosił o pytania odnośnie porządku obrad.

Głos zabrał  Pan Wójt i  zgłosił  autopoprawkę do 2 projektów uchwał.  Pierwsza uchwała 
w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania 
odpadów komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
Kolejna uchwała w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Gizałki.  Dodał,  że  autopoprawka  wiąże  się  z  uzgodnieniem  jakie  otrzymaliśmy  od 
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w  Pleszewie,  który  zatwierdził 
regulamin utrzymania czystości i porządku z zastrzeżeniem, że musimy uregulować odbiór 
odpadów ze sklepów i restauracji. PPIS wskazuje w  postanowieniu, że odpady ze sklepów 
i restauracji powinny być odbierane z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie 
w okresie od kwietnia do października.  W związku z tym do pierwszej uchwały dodaje się 
kolejny paragraf w brzmieniu jaki zaproponował PPIS tj:  „Odpady komunalne zmieszane 
oraz  bioodpady  stanowiące  odpady  komunalne  z  obiektów  żywności  i  żywienia 
prowadzących  produkcję  lub  obrót  żywności  (sklepy,  restauracje)  oraz  z  budynków 
wielolokalowych  powinny  być  odbierane  z  częstotliwością  nie  rzadziej  niż  raz  na  dwa 
tygodnie  w okresie od kwietnia do października”. 
W Regulaminie natomiast nastąpi zmiana w paragrafie 10 ust. 5 pkt  11,  który otrzymuje 
brzmienie:  „odpady komunalne  zmieszane oraz bioodpady stanowiące odpady komunalne 
z  obiektów  żywności   i  żywienia  prowadzących  produkcję  lub  obrót  żywności  (sklepy, 
restauracje) oraz z budynków wielolokalowych odbiera się z częstotliwością nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października”. 
oraz zmiana w  pkt 8 ppkt d, w którym doprecyzowano sposób postępowania z odpadami 
segregowanymi  „Wyselekcjonowane  odpady  należy  przekazywać  tylko  w  zawiązanych 
workach, zapełnionych co najmniej w 2/3 pojemności”. 

Po  czym  nastąpiło  głosowanie  nad  porządkiem  obrad,  ze  zgłoszonymi  autopoprawkami. 
Porządek przyjęto jednogłośnie.

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.
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PUNKT –  4  –  INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH 
PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają pytania do przedstawionej 
informacji. Z uwagi na to, że nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przeszedł 
do kolejnego punktu obrad. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT – 5  –  SPRAWOZDANIE  WÓJTA  Z  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE 
MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji.
Pani  Katarzyna  Lochdańska  poprosiła  o  udzielenie  informacji  odnośnie  spotkania 
w dniu 9.02  br.  z  Marszałkiem W. Jankowskim i K. Grabowskim w UM w Choczu w 
sprawie modernizacji dróg wojewódzkich.
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  w  spotkaniu  udział  wziął  również  pan  Starosta  oraz  Wójtowie 
z  gminy  Czermin  i  Chocz.  Omawiano  modernizację  dróg  wojewódzkich  nr  442  i  443. 
Ponadto  rozmawiano  o  budowie  obwodnicy  Miasta  Chocza.  Omawiano  możliwości 
sfinansowania  tych  inwestycji.  Duże  szanse  na  wykonanie  modernizacji  w  pierwszej 
kolejności ma droga nr 443. W ramach prac przewidziana jest modernizacja mostu na rzece 
Prosna w m. Nowa Wieś, budowa chodników oraz wykonanie sygnalizacji świetlnej przy 
Zespole Szkół w m. Białobłoty. 
Pani Teresa Majdecka  zapytała o udział w rozprawie sądowej w dniu 12.02 br. w sprawie 
uregulowania należności. 
Pan Wójt wyjaśnił, że rozprawa dotyczy odszkodowania jakie gmina chce otrzymać za nie 
dotrzymanie terminu oddania inwestycji do użytkowania. Wykonawca również życzy sobie 
wynagrodzenia za dodatkowe pompowania, sprawa jest w toku. Na razie przesłuchiwani są 
świadkowie.
Pan Tadeusz Kostuj   zapytał o spotkanie z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie zadań w 
zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Województwa Wielkopolskiego. Dodał, 
że  na  jednym  z  pierwszych  spotkań  w  sprawie  bezpieczeństwa  zasugerował,  żeby 
pozyskiwać środki z wszelkich źródeł w zakresie budowy chodników, pasów rowerowych. 
Pan Wójt wyjaśnił, że pan Wojewoda zorganizował naradę roboczą z udziałem podległych 
departamentów Wojewódzkiego Komendanta Policji i Wojewódzkiego Komendanta Straży 
dotyczącą  bezpieczeństwa  mieszkańców  Wielkopolski  w  zakresie  ruchu  drogowego, 
zabezpieczenia p-poż.,  była też poruszana tematyka  związana z zarządzaniem kryzysowym.
Pan Jacek Janiszewski   zapytał  o 3 marca br. spotkanie z przedstawicielami Firmy  Gaedig 
-Reisen w sprawie dopłat do przewozów. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  spotkanie  miało  na  celu  omówienie  możliwości  zapewnienia 
dofinansowania przewozów na terenie naszej gminy.  Przewoźnik zastosował ulgi dot. cen 
biletów  i  zaproponował,  aby  gmina  zrefundowała  działalność  prowadzoną  przez  to 
przedsiębiorstwo w wysokości 1 zł netto do 1 km  przewozów po terenie gminy. Byłaby to 
kwota  56 tys zł  rocznie, negocjujemy. Z tego co wie niektóre gminy już podpisały taką 
umowę. 
Pan Tadeusz  Kostuj  oznajmił,  że  na  Komisji  łączonej  była  propozycja  zorganizowania 
spotkania z przewoźnikiem i wówczas prosiłby o przedstawienie kosztów. Uważa, że należy 
rozważyć potrzeby mieszkańców i kalkulację kosztów.
Pan Wójt dodał, że wspólnie z radnymi na Komisjach łączonych ustalili, że wystosują pismo 
do Zarządu Powiatu o wsparcie finansowe dotyczące częściowej refundacji kosztów. 
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PUNKT  –  6  –  PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała Nr V/17/2015 w sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami 
bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok 
2015.
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  V/17/2015  w sprawie   przyjęcia   Programu 
opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Gminy Gizałki na rok 2015 podjęta została jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi 
załącznik do protokołu.

Uchwała Nr V/18/2015 w sprawie określenia  kryteriów  obowiązujących  na  drugim 
etapie  postępowania rekrutacyjnego do publicznych przeszkoli i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gizałki.
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  V/18/2015  w  sprawie  określenia   kryteriów 
obowiązujących  na  drugim  etapie   postępowania  rekrutacyjnego  do publicznych 
przeszkoli  i  oddziałów  przedszkolnych  przy  szkołach  podstawowych  prowadzonych 
przez Gminę Gizałki  podjęta została jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do 
protokołu.

Uchwała Nr V/19/2015 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  i 
zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez  właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. 
Pan Tadeusz Kostuj zapytał, czy nie powinni rozpatrzyć sprawy w świetle środków, które 
przekazują do ZGO. Dalej dał pod zastanowienie czy gminie wystarczy środków na boksy, 
czy też budowę zbiorników. 
Pan Wójt wyjaśnił, że mamy decyzję celu publicznego i decyzję środowiskową na budowę 
punktu selektywnego zbierania odpadów i są na etapie organizowania tego przedsięwzięcia. 
Punkt ma powstać na terenie Zakładu Komunalnego. Dodał też, że rozmawiał w tej sprawie z 
Wiceburmistrzem  Jarocina  i  Prezesem  ZGO  Jarocin  i  razem  będą  budować  ten  punkt. 
Poinformował, że  zakupione zostaną kontenery do przetrzymywania odpadów i zostanie pod 
nimi  utwardzona  powierzchnia.  Przedsięwzięcie  realizowane  będzie  w  ramach  środków, 
które gmina posiada na gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Trzeba będzie zatrudnić 
osobę, która będzie nadzorowała korzystanie z punktu. Należy też sfinansować odbiór tych 
odpadów. Obecnie mamy rezerwę środków, która zostanie przeznaczona na ten cel. Dodał 
też, że aby wszystko zrealizować będą ubiegać się o środki z WFOŚiGW. Niezależnie od 
tego będą współpracować z ZGO Jarocin. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 
15  radnych.  Uchwała  Nr  V/19/2015  w  sprawie  szczegółowego  sposobu  i  zakresu 
świadczenia  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości  i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez 
właścicieli  nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi   podjęta 
została jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu.
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Uchwała  Nr  V/20/2015  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na 
terenie gminy Gizałki.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. 
Pani Teresa Majdecka oznajmiła,  że warto by poinformować,  że dołożono żółty worek 
z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, butelki PET, opakowania chemii gospodarczej.
Pan Wójt wyjaśnił, że istotne zmiany, to takie, że nie będzie można wrzucać  bioodpadów 
do odpadów zmieszanych. Będzie można je zagospodarować na własnych kompostownikach, 
zawieść do punktu  zbiórki  odpadów, który ma  powstać  lub dowieźć  do kompostowni  w 
Cielczy.  Obowiązek segregacji  będzie  też  dotyczył  opakowań wielomateriałowych.  Od 1 
lipca będą wysegregowane z  odpadów zmieszanych.  Pozostałe  regulacje  również dotyczą 
selektywnego  odbioru.   Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych. 
Uchwała  Nr  V/20/2015  w  sprawie  regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na 
terenie gminy Gizałki  podjęta została jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do 
protokołu.

Uchwała Nr V/21/2015 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Orlina na lata 
2015 – 2025.
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały,  poprosił  o  zadawanie  pytań.  Podczas 
głosowania na sali  obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała  Nr V/21/2015  w sprawie 
zatwierdzenia  Planu  Odnowy  Sołectwa  Orlina  na  lata  2015  –  2025 podjęta została 
jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała  Nr  V/22/2015  w  sprawie   przystąpienia    do    sporządzenia    zmiany 
miejscowego  planu zagospodarowania  przestrzennego  części  terenów  położonych   w 
obrębie geodezyjnym Wronów.
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały,  poprosił  o  zadawanie  pytań.  Podczas 
głosowania na sali  obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr V/22/2015 w sprawie 
przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego części  terenów położonych  w obrębie  geodezyjnym Wronów podjęta 
została jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr V/23/2015 w sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  w  2015  roku  dla 
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.
Pan Wójt wyjaśnił, że w poprzedniej kadencji radni za jego pośrednictwem wnioskowali do 
Samorządu  Województwa  Wielkopolskiego  o  dokończenie  budowy  chodników  w 
Białobłotach  przy  Zespole  Szkół.  Tam  została  w  poprzednich  latach  wykonana  tylko 
zatoczka  autobusowa.  Na  nasz  wniosek  Samorząd  Województwa  Wielkopolskiego 
zdecydował, że w tym roku od zatoczki zostanie wybudowany chodnik w kierunku do drogi 
na Garncarski Kąt oraz w drugą stronę od szkoły w kierunku do sklepu i drogi na Orlinę. 
Deklarowaliśmy wkład finansowy 10 % wartości, do kwoty 17 tys. zł. Podczas głosowania 
na sali  obrad obecnych było 15 radnych  Uchwała  Nr V/23/2015  w sprawie  udzielenia 
pomocy  finansowej  w  2015  roku  dla  Województwa Wielkopolskiego podjęta została 
jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała Nr V/24/2015 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2015.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Pani Skarbnik wyjaśniła, że w nawiązaniu 
do  poprzedniej  uchwały  zwiększa  się  plan  dotacji  o  kwotę  17  tys.  zł  na  dotację  dla 
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Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy chodnika w Białobłotach.  Na 
wniosek OSP w Gizałkach wprowadza się do planu wydatków kwotę 350 tys. zł na zakup 
samochodu pożarniczego. Koszt całkowity zakupu 700 tys. zł. Zwiększa się plan dotacji dla 
Gminnej Spółki Wodnej o kwotę 4 tys. zł,  łączna kwota dotacji wynosi 8 tys. zł. Zwiększa 
się plan  wydatków o refundacje kosztów wychowania przedszkolnego dla gmin Pyzdry i 
Kotlin. 
Pan Wójt  dodał,  że  podawane były  błędnie kwoty dotyczące wysokości  inwestycji  jakie 
będą realizowane w roku 2015. Informację tą przekazywali mieszkańcy jak i niektóre środki 
przekazu. W paragrafie 2 pkt 3 jest podana  kwota - 2.278.026,00 zł,  a nie 1 mln zł jak 
podawano.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr 
V/24/2015 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2015 podjęta została jednogłośnie (15 
głosów za) i stanowi załącznik do protokołu.

Uchwała  Nr V/25/2015  w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gizałki  na lata 2015 – 2021.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań.
Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała  Nr V/25/2015  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  – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan Wójt poinformował że w okresie międzysesyjnym wpłynęły dwie interpelacje. 
Pierwsza  od  radnej  Katarzyny  Lochdańskiej  w  sprawie  naprawienia  nawierzchni  zatoki 
autobusowej, przy drodze wojewódzkiej na przystanku w m. Toporów. Wystąpiliśmy w tej 
sprawie do WZDW z prośbą o naprawienie tej nawierzchni. W piśmie jakie otrzymaliśmy 6-
go lutego poinformowano nas, że naprawa nawierzchni na zatoce autobusowej nastąpi do 
dnia 20 lutego br. Kolejna interpelacja radnej Agnieszki Budzińskiej, też w sprawie naprawy 
zatoki autobusowej. Pewne prace były wykonywane w ub. roku. Wystąpiliśmy do WZDW 
z prośbą o wykonanie prac,  jeszcze nie otrzymaliśmy odpowiedzi, będziemy to monitować.  

PUNKT – 8  –  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pani Milena Bartnik złożyła  interpelację  w sprawie naprawienia drogi  w stronę posesji 
p. Dziubarczyków i dalszych posesji. Interpelacja została złożona również na piśmie.
Przewodniczący  Rady  pan  Piot  Lis złożył  interpelację  w  sprawie  naprawienia  wjazdu 
(wyrównanie, uzupełnienie) w stronę do p. Dziubarczyków. Ponowił sprawę niebezpiecznie 
zalegającego  tłucznia  na  poboczu skrzyżowania dróg: Ruda Wieczyńska, Wronów, Obory. 
Przypomniał też sprawę słabej widoczności na tym skrzyżowaniu.
Pan Wójt wyjaśnił,  że zlecili  naprawę pobocza Zakładowi Komunalnemu, który wysypał 
kruszywo granitowe, ale jest go zbyt dużo powinno zostać zebrane i zagęszczone. Wyjazd 
z  drogi  jest  utrudniony  ze  względu  na  znajdujący  się  tam prywatny  las.  W pasie  drogi 
gminnej rośliny zostały usunięte. 
Przewodniczący Rady pan Piotr Lis -  prosił o usunięcie dzikiego wysypiska śmieci przy 
lesie w m. Ruda Wieczyńska.
Teresa Majdecka prosiła o zgłoszenie do Zarządu Dróg Wojewódzkich, aby usunięto stare 
topole,  które  stwarzają  niebezpieczeństwo  przy  drodze  wojewódzkiej  -  Nowa  Wieś 
w kierunku  mostu.  Kolejna  sprawa,  na  przystanku  PKS, przy  blokach  często  wieczorem 
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zatrzymują się pojazdy ze zwierzętami, które robią hałas. Czy wolno zatrzymywać się tam 
takim pojazdom -  pytała radna. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o topole przy boisku w Nowej Wsi, to występowali w tej 
sprawie do WZDW, który zapewniał, że drzewa zostaną wycięte w tym roku. Ze względu na 
ważność sprawy wystąpią ponownie do WZDW z prośbą o podanie terminu tych prac.
Pan  Tadeusz  Kostuj nawiązał  do  wcześniejszego  pisma  z  7  marca  br.  gdzie  wystąpił 
z prośbą o pomoc dla mieszkańców o podłączenie do sieci kanalizacyjnej. Wnioskował, aby 
zaplanować  w budżecie środki na ten przecisk.  Prosi o odpowiedź na piśmie. Jego wnioski 
znikają  w  mediach.  Most  -  zgłosił  naprawę  przęseł  po  zimie.  Sprawa  jest  przekazana 
ogólnikowo, ostatnio radny powiatowy odpowiedział, że sprawę przekazał i temat się urywa. 
Pan  Mieczysław  Sawicki  przekazał podziękowania  od  mieszkańców  Czołnochowa  za 
wykonanie latarni oraz  prośbę o przesunięcie  światła na łuku drogi.
Pan Wójt odpowiedział, że  to jest inwestycja.
Pan  Mieczysław  Sawicki  zgłosił, żeby  przy  okazji  robienia  drogi  w  Leszczycy  (przy 
powstającym osiedlu) w perspektywie zaplanowano też oświetlenie.
Pan Wójt odpowiedział, że jest to wniosek do budżetu na przyszłe lata,  w tym roku  planują 
modernizację tej drogi. 
Pan Mieczysław Sawicki  zgłosił,  żeby naprawiono  pobocza zniszczone  przez bobry na ul. 
Boselowej  w m. Leszczyca .  
Pan Zbigniew Bachorski – zgłosił naprawę drogi Tomice – Młynik oraz żeby drogę przez 
las wyrównano równiarką.  
Pan Wójt wyjaśnił,  że naprawy dróg tłuczniem zlecono Zakładowi Komunalnemu. Prace 
zostały rozpoczęte, naprawy sukcesywnie się przesuwają. 
Pan Zbigniew  Bachorski prosił  o  utwardzenie  dwóch  zjazdów w Tomicach:  naprzeciw 
sklepu i  piekarni.
Pani  Violetta  Drobniewska poprosiła  o  naprawę  dróg  w Wierzchach,  ponowiła  sprawę 
oczyszczenia chodnika przy drodze powiatowej.
Pan Wójt wyjaśnił, że te prace nie są w gestii gminy,  zgłoszenie przekaże do ZDP.
Pani Katarzyna Lochdańska zgłosiła żeby już wiosną zapobiec porastaniu kostki brukowej 
na przystanku PKS we Wronowie, w tym celu  można by spryskać środkiem.    
Pan Zbigniew  Swędrowski zapytał  czy znany jest termin ukończenia projektu przebudowy 
drogi powiatowej Gizałki - Szymanowice.
Pan  Wójt odpowiedział,  że projekt  techniczny  tej  drogi  jest  już  wykonany,  w  dniu 
dzisiejszym go otrzymał, zainteresowani  mogą się zapoznać.  
Pani  Teresa  Majdecka przypomniała,  że  już  wcześniej  radny  Bachorski  zgłaszał  temat 
powrotu  karetki  do  Gizałek.  Zaproponowała,  żeby wystąpić  w tej  sprawie  z  pismem do 
Wojewody.
Pan Wójt odpowiedział,  że z pismem wystąpi. Dodał, że w nowym wojewódzkim planie 
zarządzania kryzysowego jest zamieszczone stacjonowanie karetki   w Gizałkach, ale nie 
został on jeszcze uchwalony, obowiązuje stary plan, którego ważność przedłużono.

PUNKT  –  9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Krzysztof Walendowski zwrócił się do radnego powiatowego pana Zbigniewa Rodka, 
informując  że  w  Gizałkach  zamieszczono  baner  zachęcający  do  uczęszczania  do  szkół 
w Pleszewie, ale czym młodzież ma dojeżdżać. Dodał, że miasto Jarocin wygrywa na tym, że 
połączenia komunikacyjne są dobre. Czy powiat myśli  o dojazdach  – pytał radny. 
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Pan Zbigniew Rodek Radny Rady Powiatu w Pleszewie wyjaśnił,  że rozmowy trwają, 
temat jest prowadzony. Uważa, że jeżeli wszystkie sprawy rozwiążą się do wakacji, to będzie 
sukces.
Pan  Tadeusz  Kostuj  oznajmił,  że  już w  ub.  roku  występował,  aby  przetarg  odnośnie 
przewozów był na szczeblu powiatu. Następnie złożył wniosek w sprawie: naprawy drogi i 
pobocza na ul. Ogrodowej, wykonanie linii oświetleniowej Szymanowice - Czołnochów w 
tym  realizacja  docelowych  przyłączy  energetycznych  pod  nowo  powstające  budynki, 
naprawa przepustu  na  ulicy  Parkowej,   utwardzenie  pobocza  wzdłuż  rowu i  umocnienie 
pobocza - ul.  Kościelna,  dokończenie chodników na ul.  Kościelnej,  Parkowej, wykonanie 
drogi - ul. Wierzbowa, zwiększanie bezpieczeństwa na skrzyżowaniu drogi powiatowej od 
Szymanowic  z  drogą  w  Czołnochowie  poprzez  oznakowanie  jako  skrzyżowanie  dróg 
równorzędnych. Wnioskował też o dokonanie nasadzeń drzew iglastych i krzewów w celu 
polepszenia walorów krajobrazowych i ekologicznych. Dodał, że złożone wnioski nawiązują 
w większości do wcześniej już złożonych.  
Pan Mieczysław Sawicki  pytał na jakim etapie jest rozbudowa chlewni w m. Szymanowice. 
Pan Wójt wyjaśnił,  że  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wezwała inwestora do 
uzupełnienia  dokumentacji,  którą  przedłożył  w  celu  wydania  decyzji  środowiskowych. 
Inwestor do dzisiaj tego jeszcze  nie dokonał. 
Pan Mieczysław Sawicki  wyjaśnił,  że osobiście się w sprawę zaangażował po to, żeby 
nasza gmina była czysta, bo tutaj jak określają mieszkańcy z jednej strony są wiatraki, a z  
drugiej  strony  jest  gmina  zasmrodzona.  Dodał  też,  że  zbierał  podpisy  mieszkańców, 
ponieważ  kadencja rady trwa 4 lata, a smród pozostanie na zawsze.
Pan Piotr Lis stwierdził, że należy wziąć też pod rozwagę, że  nie mogą blokować rolnikom 
inwestycji.  
Pan Wójt wyjaśnił,  że nie wyobraża sobie by tendencyjnie  podchodzili  do jakiejkolwiek 
inwestycji. Nie jest zwolennikiem budowy dużych ferm hodowlanych, ale muszą się trzymać 
uregulowań  prawnych,  dlatego  wystąpili  do  Regionalnej  Dyrekcji  Ochrony  Środowiska 
o  uzgodnienia.  Na  spotkaniu  w  m.  Szymanowice  wskazano  inwestorowi  wszystkie 
występujące  zagrożenia  w  związku  z  budową  tego  typu  inwestycji.  Uprzedzili,  że 
mieszkańcy w większości  nie  akceptują  takich  inwestycji.  Wyjaśnił,  że  gdyby wszystkie 
niezbędne kryteria spełniono trudno będzie odmówić. Nie mniej jednak na dzień dzisiejszy 
gmina nie wyda decyzji pozytywnej.
Pan Henryk Osman  prosił o wyrównanie drogi w m. Krzyżówka tzw. żużlówki.  
Pan Tadeusz Kostuj poprosił o odpowiedzi na zgłoszone przez niego interpelacje. Dziękuje 
za prace, które zostały wykonane. Dodał refleksję, że jako radni mogą być z siebie dumni, 
podatki obniżyli natomiast na meliorację składki wzrosły i jeszcze dołożono na dotację do 
GSW. Wokół swojej posesji prace sam wykonuje. GSW nie wykonuje tam rowu i chciałby 
składki, które płaci scedować na przepust na ul. Parkowej. 
Pan  Mieczysław  Sawicki  powrócił  do  sprawy  budowy  chlewni  w   m.  Szymanowice, 
wyjaśnił,  że  na  Komisję  Rolnictwa  był  zaproszony  inwestor,  ale  nie  dotarł.  Niektórzy 
mieszkańcy twierdzą, że nie byłoby przeszkody gdyby tam była produkcja na rynek krajowy. 
Nie było możliwości  uzyskania wyjaśnień dla kogo będzie przeznaczona produkcja trzody 
chlewnej, czy dla kraju czy firm zagranicznych.   
Pan Zbigniew Ostrowski – Sołtys Sołectwa Szymanowice wyjaśnił, że na drogi w sprawie 
których interpelacje zgłosił radny Kostuj już są przeznaczone środki Funduszu Sołeckiego i 
niepotrzebnie radny to powiela. 
Pan Zenona Andrzejewski – Sołtys Sołectwa Gizałki  pytał czy materiały sesyjne mogliby 
otrzymywać  też  sołtysi.  Dalej  złożył  wnioski  w  sprawie:  zamontowania  lustra  na 
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skrzyżowaniu  ulic  Kaliskiej  z  Kolejową,  umieszczenia  na  ul.  Leśnej  tablicy  „teren 
zabudowany”. Zgłosił też naprawę oświetlenia na ul. Wodnej przy posesji p. R. Glapy oraz 
podłączenie oświetlenia, które jest od m-ca października 2014 r. zamontowane na. ul. Leśnej. 
Złożył podziękowanie dla Wójta i Zakładu Komunalnego za szybkie zadziałanie w sprawie 
umocnienia studzienki na ul. Wodnej oraz za naprawienie  nawierzchni ul. Polnej  i odcinka 
drogi od ul. Kaliskiej do p. Taczanowskiego,  prosi jeszcze, aby materiał na tych drogach 
zagęścić i ubić. Zapytał czy w sprawie skrzyżowania ul. Kaliskiej z drogą w kierunku do 
stomatologa jest odpowiedź od ZDW. 
Pan Wójt poinformował, że odpowiedzi  w tej sprawie jeszcze nie ma. 
Wyjaśnił, że jeżeli chodzi o zainstalowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej z Kolejową, 
to  w  tej  sprawie  już  występowano  trzykrotnie  do  ZDW.  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich 
odpowiedział,  że  lustro  w  tym  miejscu  nie  spełni  swojego  zadania,  jest  też  problem  z 
instalacją. Mogą pismo ponowić. W sprawie umieszczenia tablicy „teren zabudowany” na 
drodze powiatowej  wystąpią do ZDP. Jeżeli chodzi o nowe oświetlenia uliczne, to jest to 
duży problem. Termin zatwierdzenia wszystkich uzgodnień z Energa - Operator  wynosi 15 
miesięcy.
Pan  Zbigniew  Swędrowski dodał,  że  lustro  na  skrzyżowaniu,  o  które  prosi  sołtys 
Andrzejewski  już  na  tym skrzyżowaniu  było,  ale  nie  spełniało  swojej  roli,  źle  odbijało, 
wizualnie oddalało pojazd.
Pan Zenon Andrzejewski pytał, czy jest możliwość uzyskania materiałów na kolejną sesję. 
Przewodniczący Rady odpowiedział że myśli, że nie będzie problemu.
Pan Andrzej Weber Kierownik WTZ w Gizałkach oznajmił, że korzystając  z okazji, że 
jest  tu  obecny  radny  powiatowy  składa  serdeczne  podziękowania  osobom  w  powiecie, 
a  szczególnie  panu  Staroście,  za  pomoc  finansową  jaką  WTZ  otrzymały  na  zakup 
samochodu. Po czym przyznał miejsca medalowe za udzieloną pomoc (PFRON, WTZ, UG, 
Starostwo). Dodał też, że lista osób i instytucji do których się zwracał o wsparcie była o 
wiele dłuższa niż tu wymienione cztery. Ponadto wyraził wdzięczność dla pana Starosty za 
życzliwość,  zrozumienie,  życzliwe podejście do problemu  i przyznanie kwoty 10 tys.  zł. 
Następnie przedstawił jak przebiegało rozpatrzenie prośby przez Starostwo. Dodał też,  że 
zajęło to równe 30 dni.  W dniu kiedy zapadła decyzja,  pan Starosta  osobiście  go o tym 
poinformował. Dodał też, że na przyszłość życzyłby sobie takiego rozpatrywania wniosków. 
Po  czym  odwołał  się  do  tytułu  artykułu  w gazecie  „Życie  Pleszewa  ”Dołożyli  niesmak 
pozostał”  -  w  sprawie  dofinansowania  z  gminy  Gizałki.  Stwierdził,  że  jest  to  trafne 
określenie. Następnie skierował podziękowania do Radnych Gminy Gizałki, pana Wójta za 
pomoc finansową  jaką  WTZ otrzymały do zakupu samochodu, jak podkreślił  jest to bardzo 
cenna pomoc. Po czym wyjaśnił co zdarzyło się dzień po sesji  mówiąc, że  „ktoś” wykonał 
dwa  telefony,  jeden  do Dyrektora  PCPR w Pleszewie  a  drugi  na  policję  informując,  że 
samochód  WTZ  w  Gizałkach  porusza  się  tak  brudny  po  drogach,  że  zagraża  to 
bezpieczeństwu  przewożonych  osób  niepełnosprawnych.  Dodał,  że  pomimo  możliwości 
uzyskania informacji kto to dzwonił,  jego stanowisko jest jedno: tej osoby nie chce znać. 
Dalej  przedstawił  problemy jakie  wystąpiły z  zakupem nowego samochodu do przewozu 
osób  niepełnosprawnych.  Jak  został  poinformowany  w międzyczasie  zmieniła  się  norma 
emisji spalin a nowy samochód musi spełniać tę normę. W Poznaniu takie samochody będą 
mieli  dopiero  w  m-cu  czerwcu.  Poinformował,  też  że  uzyskał  zgodę  na  przedłużenie 
realizacji umowy z PFRON do 15 maja. Obecnie jest po wstępnych negocjacjach w sprawie 
zakupu samochodu marki Ford w Zielonej Górze, w kwietniu mają być te samochody i ma 
zapewnienie, że w terminie zakup zrealizuje. Raz jeszcze podziękował za uzyskane pieniądze 
z UG (25 tys zł). Dodał też, że jego wdzięczność za pozyskane środki jest tym większa, że w 
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tym roku nie ma już możliwości pozyskiwania środków z PFRON na zakup samochodów. 
Odniósł się jeszcze do sprawy zarzutu jaki padł na spotkaniu z radnymi, że prowadzone przez 
niego Stowarzyszenie zarabiało na ogrzewaniu sali  przy WTZ, z czym się absolutnie  nie 
zgadza.  Przedstawił  w  tym  względzie  dane:  piec  z  ich  budynku  ogrzewał  powierzchnie 
800 m2  przy czym sala  sportowa znajdowała się na końcu sieci  ciepłowniczej  a żaden z 
budynków nie był ocieplony. W tej chwili jest nowy pic, który mieści się bezpośrednio za 
ścianą  sali,  budynki  są  ocieplone.  Prosi  na  przyszłość  nie  opowiadać  bzdur,  że 
stowarzyszenie  dorabiało  się  kosztem  gminy.  Przypomniał  jakie  koszty  były  zawarte  w 
porozumieniu  z  panią  Dyrektor  w  sprawie  ogrzewania  sali:  energia  elektryczna,  woda, 
kanalizacja,  palacz  i  ubezpieczenie  sali.  Kolejna  sprawa  dotyczy  informacji,  jaką  już 
przedstawił  na  jednej  z  sesji.  Po  tym co go spotkało  na  sesjach,  wystąpił  z  pismem do 
Nadzoru  Prawnego Wojewody o  wydanie  opinii.  Kwestie,  które  poruszył  były  związane 
z  budżetem,  uchwałami  budżetowymi  itd.  Otrzymał  odpowiedź,  w której  nadzór  Prawny 
Wojewody odesłał go w tej sprawie do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która  powołując 
się na przepisy wyjaśniła, że wniosek należy załatwić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, 
niż  w  ciągu  miesiąca.  W  przypadku  nie  dotrzymania  tego  terminu  przysługuje  prawo 
wniesienia  skargi na Wójta do Rady Gminy.  W odniesieniu do nieudostępnienia projektu 
uchwały RIO wskazała przepisy zgodnie, z którymi działalność organów gminy jest jawna. 
Natomiast  w  kwestii  kolejności  udzielania  głosu  na  obradach  sesji  RIO  wskazała,  że 
kolejność  tę  określa  Statut  Gminy.  Następnie  pan  Weber  skierował  pytanie  do 
Przewodniczącego Rady Gminy,  czy porządek obrad dzisiejszej sesji został  zrealizowany. 
Przypomniał, że w statucie gminy i porządku obrad tej Sesji, podobnie jak na każdej Sesji 
Rady  Gminy  są  dwa  stałe  punkty:  informacja  Przewodniczącego  Rady  o  działaniach 
podejmowanych  w  okresie  międzysesyjnym  oraz  sprawozdanie  Wójta  z  działalności 
w okresie międzysesyjnym. Skierował pytanie do obecnych na sali,  czy słyszeli dzisiaj te 
informacje, bo on tego nie słyszał - mówił pan Weber. Dalej odniósł się do przyjęcia uchwał 
budżetowych na sesji i stwierdził, że przyjęcie tych uchwał bez opinii merytorycznej komisji, 
to duży błąd. Miał propozycję żeby te punkty przedstawić w wolnych głosach i wnioskach, 
ale z racji, że jest późna godzina nie będzie tego robił. Zapowiedział gdy sytuacja na kolejnej 
sesji  się  powtórzy,  złoży wniosek wraz  z  uzasadnieniem o odwołanie  Przewodniczącego 
Rady  Gminy  i  Wiceprzewodniczącego,  ponieważ  nie  realizują  porządku  obrad.  Na  BIP 
Gizałki nie ma do protokołu załącznika o działalności. 
Pan Zenon Tomaszewski zwrócił  się  do pana Webra,  iż  widzi,  że  jest  rozgoryczony tą 
prawdą, która była na komisji. Dodał, że żałuje, że nie było wówczas mediów. Przypomniał, 
że Radni na komisji  byli  poinformowani,  przez pana Webra,  że  rozmawiał  ze Starostą i 
dostał  odpowiedź,  że   nie  dostanie  ani  grosza  i  ich  radnych  okłamał,  ponieważ  środki 
otrzymał. 
Pan Andrzej Weber stwierdził, że nie wie o czym radny mówi. Powstała krótka wymiana 
zdań pomiędzy panami.
Pan  Tadeusz  Kostuj  stwierdził,  że  pan  Weber  okazał  styl  skandaliczny,  co  jest 
niedopuszczalne  -  stwierdził  radny.  Dalej  wyjaśnił,  że  sprawozdanie  Wójta 
i Przewodniczącego jest pisane na jego wniosek od czasów Wójta Lehmanna. Dzięki temu 
każdy Wójt i każdy Przewodniczący Rady przedstawia swoje sprawozdanie. I  na sesji, jak 
i  na  komisjach  radni  zadawali  pytania  do  sprawozdania.  Po  czym  zwrócił  się  do  pana 
Waniaka z zarzutem, że gdy on jako radny przedstawia istotne sprawy mieszkańców, to pan 
Waniak nie nagrywa tego. Dodał też, że ćwierć wieku chodził na zimne boisko. Nigdy nie 
zgłosił,  że jest zimno, faktycznie na sali  było 16 stopni, a koledzy zgłaszali nawet, że 6 
stopni. Następnie przedstawił sprawę przekazania środków dla WTZ po czym  skrytykował 
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zachowania pana Webra mówiąc, że jest to obsrywanie radnych i gminy. Następnie złożył 
gratulacje  nowo wybranym sołtysom.  Stwierdził,  że  jest  to  medialna  nagonka na  Wójta, 
Przewodniczącego i jego osoby. Dalej skierował parę gorzkich słów, odnośnie zachowania 
pana Webra. 
Pan Jerzy  Moryson –  mieszkaniec  gminy pytał  czego  dotyczą  zmiany  w przedmiocie 
zagospodarowania przestrzennego w m. Wronów. Po czym zwrócił  uwagę panu Wójtowi za 
nadmiar chwalenia się a panu Waniakowi za komentowanie, oznajmił  „niech media będą 
obiektywne”. Dodał też, że miał spięcie z Wójtem na wyborach Sołtysa odnośnie zwierząt. 
Obecnie  została  podjęta  uchwała,  ale  co  ten  załącznik  mówi,  jak będziemy ten  problem 
załatwiali.  Dodał, że  nie wszyscy mieszkańcy mają internet.  Jak ta informacja dotrze do 
przeciętnego obywatela  – pytał. Prosi o puszczenie kurend w tej sprawie, chciałby wiedzieć 
jak ten problem będzie realizowany  - tego jemu brakuje stwierdził. 
Pan Tadeusz Kostuj poprosił o pomoc finansową na dowozy sportowe. Dodał, że  chciałby 
jako radny, aby zamknęli sprawę sali sportowej.
Pan Andrzej Weber zgłaszał, że chce zabrać głos.
Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  pan Kierownik  wyczerpał  już  limit  i  dodał,  że 
przypomni jak sytuacja wyglądała w trakcie spotkania z radnymi. Wówczas to pan Weber 
wychodząc  ze  spotkania  przeprosił  za  swoje  zachowanie,  a  dzisiaj  tłumaczy,  że  został 
obrażony, to on ich obraził. Dodał też, że organem prowadzącym Warsztaty jest Starostwo i 
trudno się dziwić, że Starosta przyznał środki.
Pan Andrzej  Weber wyjaśnił,  że  Starostwo  nie  jest  organem prowadzącym.  Warsztaty 
prowadzi Stowarzyszenie,  po czym zwrócił się do radnego Kostuja czy odczytanie pisma 
RIO jest „obsrywaniem”. Dodał, że przedstawianie informacji Przewodniczącego i Wójta jest 
normalną praktyką w każdym samorządzie. Dlaczego tutaj jest sesja przed sesją - pytał pan 
Weber. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że w dniu 25 marca radni otrzymali materiały, które 
na Komisjach łączonych były omawiane. 
Pan Andrzej Weber i  Jerzy Moryson uznali, że to jest błąd, bo zarówno Sołtysi jak i oni 
nie mają przedstawionych spraw. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że był apel sołtysa z Gizałek o materiały. Jeżeli będzie 
taka wola nie ma problemu, będą materiały dostępne.
Pan Andrzej Weber  wygłosił do radnego Kostuja cytat z gazetki szkolnej: „Dobry uczynek 
to rzecz najważniejsza. Ale samochwalstwo każdy czyn umniejsza”.
Pan Tadeusz  Kostuj spytał  pana  Webra  kiedy  wystąpił  z  wnioskiem,  dlaczego  Radzie 
poprzedniej kadencji nie mówił o tym.
Pan Jerzy Moryson stwierdził,  że być  może wynikną koszty na materiały dla sołtysów, 
pytał czy z punktu ekonomicznego nie jest korzystniej  przedstawiać wszystkiego na sesji. 
Dla niego nie jest to do końca jawność życia samorządowego.
Pan Zenon Tomaszewski oznajmił,  że Rada ustaliła,  że przy każdej uchwale nie będzie 
odczytywane uzasadnienie z tego względu, że sesja tarłaby zbyt długo.
Pan Jerzy Moryson odpowiedział panu Tomaszewskiemu, że po to zdecydował się zostać 
radnym, żeby obradował tyle czasu ile potrzeba. 
Pomiędzy  radnym  Tomaszewskim i  mieszkańcem  panem Morysonem powstała  dyskusja 
odnośnie uchwały o zagospodarowaniu przestrzennym.
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            PUNKT  –  10  – ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad 
V Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 19.00

Protokołowała Przewodniczący Rady
Teresa Andrzejak Piotr Lis
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