
Protokół nr XLII/2014
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 

w dniu 20 sierpnia 2014 r.
w sali Urzędu Gminy 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  Roman  Rojewski  dokonał  otwarcia  posiedzenia
o  godzinie  9.00  witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie  stwierdził
quorum Sesji (15 radnych).

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:

1) w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego;

2)  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  terminu,  częstotliwości
i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

3) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego
na  dofinansowanie  zadania  inwestycyjnego  pn. „Budowa  chodnika
wzdłuż  drogi  powiatowej  nr  4309P  w  m.  Gizałki  (ok. 200 mb)             
kontynuacja”;

4) w sprawie zmian planu budżetu na rok 2014;

5) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki
na lata 2014 – 2021.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne głosy i wnioski.

    9. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady poprosił o pytania odnośnie porządku obrad.

Głos zabrał Pan Wójt i zgłosił autopoprawkę w sprawie  wprowadzenia do porządku obrad
Sesji  kolejnej uchwały w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  Oznajmił, że
projekt  uchwały  przedstawiał  radnym  na  Komisjach  łączonych.  Zgłasza  również



wprowadzenie nowego załącznika nr 3 do projektu budżetu. 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad zgłoszonymi autopoprawkami.

Radni jednogłośnie przyjęli zgłoszone autopoprawki.

Po czym nastąpiło głosowanie porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany
porządek. 

PUNKT 3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący  Rady zwrócił  się  z  zapytaniem czy  są  uwagi  do  protokołu. Radni  nie
wnieśli  uwag.  Jednogłośnie,  tj.  15  głosami  za,  przyjęli  protokół  z  poprzedniej  Sesji,
zapoznając się z nim indywidualnie.

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.
Pan Kazimierz Woźniak  poprosił  o udzielenie  informacji  odnośnie  spotkania w dniu
28 lipca br. z przedsiębiorcą wykonującym przewozy pasażerskie na trasie Gizałki – Jarocin.
Czy powstały zmiany?.
Pan Wójt  wyjaśnił,  że  spotkanie  dotyczyło  analizy działalności  jaka  była  wykonywana
w ciągu  ostatniego  roku.  Przewozy  są  realizowane  w  sposób  poprawny.  Rozmawiali  o
liczbach kursów. Chcielibyśmy, aby tych kursów było więcej, ale w tej chwili nie jest to
możliwe. 
Pan  Kazimierz  Woźniak  oznajmił,  że  jadąc  dzisiaj  na  Sesję  zuważył  dużą  ilość
porzuconych opon na przystanku  PKS w m. Świerczyna.  
Pan Wójt oznajmił, że gmina  przynajmniej dwa razy do roku organizuje bezpłatną zbiórkę
zużytych opon.
Pan  Tadeusz  Kostuj  poprosił  o  omówienie  spotkania  ze  Starostą  w  sprawie  programu
regulującego  populację  lisa  na  terenie  Powiatu  Pleszewskiego   przy  okazji  prosi,  aby
odnieść się w tej kwestii do populacji bobra. 
Pan Wójt wyjaśnił, że pracując w Starostwie Powiatowym w Pleszewie opracował program
regulujący  populację  lisa  na  terenie  powiatu  pleszewskiego.  Program  sprawdził  się.
Realizacja programu trwa już 10 lat, efekty są bardzo dobre. Co roku jest zapraszany na
spotkania  z  myśliwymi  gdzie  analizuje  się  populację  lisa  na  poszczególnych  terenach
obwodów łowieckich  i  gmin,  przedstawia również problemy z populacją  lisa.  W naszej
gminie realizacja tego programu nie do końca przebiega zadowalająco. 
Jeżli chodzi o populację bobra, bóbr jest zwierzęciem chronionym, tutaj regulacja jest po
stronie Ministerstwa Ochrony Środowiska.
Pan  Tadeusz  Kostuj  przedstawił  swoją  refleksję:  czy  koszty  związane  ze  sprawami
sądowymi  nie  zaszkodzą  gminie,  później  ten  inwestor  nie  będzie  chciał  przyjść.  Jako



mieszkańcy też pomagali przy inwestycji (włączali pompy), czyli termin zakończenia prac
powinien być szybszy. Jego obawa, czy to nie będzie ze szkodą dla nas. 
Przewodniczący Rady odpowiedział, że  liczy się najpierw interes gminy, a czy inwestor
będzie  obrażony,  to  już  drugorzędna  sprawa.  Gdyby  postępował  tak  jak  powinien
postępować, to nie miałby powodu do obrażania.
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ

1) Uchwała Nr XLII/247/2014 w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
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 XLII/257/2014 w sprawie ustanowienia użytku
ekologicznego podjęta została  jednogłośnie (15  głosów  za)  i  stanowi  załącznik  do
protokołu.

2) Uchwała Nr XLII/248/2014  zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia terminu,
częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. 
Pan Tadeusz Kostuj zaproponował, aby przedstawiono mieszkańcom  jak mają  regulować
opłaty.
Pan Wójt wyjaśnił, że w poprzedniej uchwale zapis paragrafu 1-ego stanowił, że pierwszą
opłatę za odbiór odpadów należałoby wnieść począwszy od dnia 1 lipca 2012 roku. W tej
sytuacji  mieszkańcy  płaciliby  za  usługę,  która  jeszcze  nie  została  wykonana.  Po
przeanalizowaniu  i  interpretacji  nowych  przepisów  doszli  do  wniosku,  że  te  zapisy
zagadnienia należy uporządkować w taki sposób, żeby umieścić w uchwale taki zapis, który
nakładałby na mieszkańców obowiązek opłaty dopiero po wykonaniu usługi. Po odebraniu
odpadów  w  danym  miesiącu  dopiero  w  następnym  miesiącu  do  dnia  15-tego  każdego
miesiąca należy za tę usługę zapłacić. W tej chwili mieszkańcy mają niejako zgodnie z tą
uchwałą zapłacone o jeden miesiąc do przodu i jeszcze w tym roku zostaną poinformowani,
że za jeden miesiąc nie będą uiszczać płatności. 
Pan Kazimierz Woźniak poprosił o wyjaśnienie co z mieszkańami, którzy zapłacili za cały
rok. 
Pan Wójt wyjaśnił,  że są dwie opcje albo środki zostaną zwrócone na konto, albo będą
zaliczone jako zaliczka w przód. Przypomniał, że na ostatniej sesji informował, że postara
się przygotować uchwałę  na mocy której, rodziny które uzyskają status tzw. dużej rodziny
będą  mogły  uzyskać   zniżkę  na  odbiór  odpadów.  Niestety  nie  można  takiej  zniżki
wprowadzić w życie, gdyż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku nie  przewiduje takiej
obniżki, ponieważ weszła w życie wcześniej zanim weszły w życie przepisy o karcie dużej
rodziny.  Zrobili  analizę  finansów  systemu  gospodarki  odpadami,  które  funkcjonują  na
terenie naszej gminy. Uznali, że są w stanie obniżyć opłaty za odbiór odpadów dla osób,
które  deklarowały  selektywną  zbiórkę  odpadów.  Gminy  są  obecnie  w  tym  zakresie
kontrolowane. Nasza gmina również będzie kontrolowana przez WIOŚ i NIK. Analizowane
są m. innymi wskaźniki odzysku z których gminy muszą się wywiązać, okazuje się, że 24%
mieszkańców  naszej  gminy  nie  zadeklarowało  selektywnej  zbiórki  odpadów.  Może  to
w  przyszłości  źle  wpłynąć  na  wywiązanie  się  ze  składników  odzysku.  Po  za  tym
powinniśmy  działać  pro-ekologicznie,  czyli  promować  tych,  którzy  chcą   dbać
o  środowisko,  stąd  jego   propozycja  aby obniżyć  opłatę  dla  osób,  które  zadeklarowały
selektywną zbiórkę o 1 zł pozostawiając te same progi płatności, czyli od 1-5 osób przedtem
7 zł teraz 6 zł i dla gospodarstw domowych powyżej 6 osób  przedtem 6 zł teraz 5 zł. 
Pan Henryk Madalski  oznajmił,  że  cieszy go,  że  raz  mogą podnieść rękę  za  obniżką.
Wśród mieszkańców naszej  gminy jest wielu ludzi samotnych, którzy liczą każdy grosz i na



pewno ta obniżka ich ucieszy.
Pani  Grażyna  Walczak  poprosiła  o  wyjśnienie  w  jaki  sposób  pan  Wójt  planuje
powiadomić mieszkańców do kiedy  będą musieli złożyć nowe deklaracje. 
Pan  Wójt  oznajmił,  że  mieszkańcy będą  musieli  zadeklarować  się  do  końca  września.
Poinformowali o tej zmianie zostaną poprzez kurendy, stronę internetową i prasę. Prośba
jest skierowana do mieszkańców, którzy dotychczas zadeklarowali selektywną zbiórkę, ale
być może więcej osób zadeklaruje taki rodzaj zbiórki. 
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XLII/248/2014
zmieniająca  uchwałę w sprawie określenia terminu,częstotliwości i trybu uiszczania
opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  podjęta została  jednogłośnie (15
głosów za) i stanowi załącznik do protokołu.

3) Uchwała Nr XLII/249/2014 sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Pleszewskiego na  dofinansowanie  zadania  inwestycyjnego pn. „Budowa chodnika  
wzdłuż  drogi  powiatowej  nr  4309P  w  m.  Gizałki  (ok. 200 mb)-kontynuacja".
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  XLII/249/2014  sprawie  udzielenia  pomocy
finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na  dofinansowanie  zadania  inwestycyjnego pn.
„Budowa chodnika wzdłuż  drogi  powiatowej  nr  4309P  w  m.  Gizałki  (ok. 200 mb)-
kontynuacja"  podjęta została  jednogłośnie (15  głosów  za)  i  stanowi  załącznik  do
protokołu.

4) Uchwałą Nr XLII/250/2014 w  sprawie zmian planu budżetu na rok 2014.
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.  Uchwałą Nr XLII/250/2014 w  sprawie zmian planu budżetu
na rok 2014 podjęta została jednogłośnie (15 głosów za) i stanowi załącznik do protokołu.

5) Uchwała Nr XLII/251/2014 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gizałki na lata 2014 – 2021.
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 XLII/251/2014 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gizałki na lata 2014 – 2021 podjęta została jednogłośnie (15 głosów 
za) i stanowi załącznik do protokołu.

6) Uchwała Nr XLII/252/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty za odbiór
i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej
pojemności.
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 XLII/252/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie
stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
za  pojemnik  o  określonej  pojemności  podjęta została  jednogłośnie (15  głosów  za)
i stanowi załącznik do protokołu.

            PUNKT  7 –  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan  Wójt  oznajmił,  że  w  dniu  wczorajszym  wpłynęła  do  niego  interpelacja  radnego
Henryka  Madalskiego,  który  prosi  o  zaplanowanie  w  budżecie  i  wybudowanie  ścieżki
rowerowej  z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej w m. Obory. Pan Wójt wyjśnił, że



w  tym  roku  nie  są  w  stanie  wprowadzić  takiej  inwestycji.  Natomiast  myśli,  że  rada
następnej kadencji może taki wniosek rozpatrzyć. W dniu dzisiejszym przesuwali środki na
budowę ścieżki rowerowej z m. Gizałki w kierunku do Tomic, jest to kwota 25 tys. zł za
wykonanie  projektu.  Chcą  wykonać  kompleksowo  projekt  całego  odcinka  od  ronda  w
Gizałkach do m. Leszczyca ( 2 km) do miejsca gdzie rozpoczyna się ścieżka rowerowa.
Uważa, że to jest priorytet. W tym budżecie nie są w stanie więcej środkow przewidzieć na
tego typu inwestycje. 
Pan Henryk Madalski  odniósł  się  do wypowiedzi  pana Wójta.  Poza  wsią takie  długie
odcinki ścieżek to priorytet, a we wsiach gdzie dużo ludzi chodzi, to już nie jest priorytet. 
Pan Wójt odpowiedział, że do tego musi się odnieść Rada. 
Pan  Henryk  Madalski  oznajmił,  że  uczestniczył  w  obradach  i  nie  słyszał  żeby  Rada
odnosiła sie do budowy ścieżki do Tomic.
Pan  Przewodniczący przypomniał  radnemu,  że  głosował  przy  uchwalaniu  budżtu,
a ustalając budżet uczestniczył w tym punkcie. 

PUNKT  8 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Zbigniew Bachorski poprosił o naprawę nawierzchni drogi z Tomice na Szymanowice.
Pan Wójt  poinformował,  że Zakład Komunalny będzie na początku września wszystkie
ubytki naprawiał. 
Pani  Katarzyna Lochdańska  poprosiła  o  załatanie  wyrwy na drodze wojewódzkiej  we
Wronowie koło posesji  p. Szmytka  oraz o poprawienie widoczności na rozjeździe dróg
z Wronowa do Obór.
Pan Wójt wyjaśnił,  że  pobocze  jest  tam wykoszone,  a  to  co  zasłania  jest  na  gruntach
prywatnych.
Pan Kazimierz Woźniak poprosił o wystapienie do ZDW w sprawie obcięcia gałęzi drzew
i wycięcia krzaków przy drodze wojewódzkiej koło posesji p.  Andrzejewskiego.
Pani Teresa Majdecka  ponowiła interpelację w sprawie  oczyszczenia z krzaków  pobocza
drogi wojewódzkiej w m. Nowa Wieś.
Pani Beata Strzelewicz  przypomniała, że w m-cu IX 2013 składała interpelację w sprawie
oczyszczenia  poboczy  dróg  na  terenie  gminy.  Otrzymała  odpowiedź,  że  zostanie
sporządzony wykaz dróg, na których te roboty powinny być wykonane. Czy w tym kierunku
coś się zaczęło dziać. 
Pan Wójt  odpowiedział,  że mają rozeznanie dotyczące wykonania tych prac.  Na pewno
oczyszczenie poboczy dotyczy drogi z Tomic na Szymanowice z Białobłot na Orlinę oraz
z  Wierzchów  na  Kolonię  Ostrowską.  Oznajmił,  że  prace  te  należałoby  uwzględnić
w przyszłorocznym budżecie. Wartość zadania jest bardzo wysoka są to koszty na poziomie
30-40 tys.  zł.  Dodał,  że wszyscy walczymy o powstanie nowych dróg, a te stare trzeba
zacząć remontować np. odcinek z Leszczycy na Wierzchy. Pierwszy odcinek tej drogi trzeba
rozebrać i zrobić na nowo od podstaw.
Pan Henryk Madalski pytał czy poczyniono jakieś kroki aby zrobić przejście przez drogę
wojewódzką w m. Ruda Wieczyńska. 
Pan Wójt wyjaśnił, że w tej sprawie wystapili do ZDW, ale na razie nie mają odpowiedzi. 
Pan  Krzysztof  Andrzejewski  oznajmił,  że na  sesji  w  miesiacu  czerwcu  zgłaszał
wykoszenie poboczy przy drodze w kierunku p. Jankowskich (droga powiatowa). W tym
roku jeszcze w ogóle nie było tam wykaszane. 
Pan  Wójt  odpowiedział,  że miesiąc  temu  zgłosili  wykaszanie  poboczy  Zakładowi
Komunalnemu,  część została  wykoszona,  ale  popsuła sie  kosiarka.  Pozostała  cz.  została
wykoszona w ub. tygodniu. 
Pan Krzysztof Andrzejewski  pytał, czy pan Wójt pamięta o drogach Gizałki Las i koło
posesji w kierunku p.Walczaka.
Pan Wójt  odpowiedział,  że inwestycje są realizowano na bieżąco. Jak zostaną środki to



Rada musi ten wydatek zaakceptować.
Pan Tadeusz Kostuj przypomniał, że 7 lipca br. zwrócił się z pismem do pana Wójta. Teraz
podsumowując:  zamknięcie  sprawy  przy  dębie,  był  sponsorig  sprawa  jest  zamknięta.
Zmierzał do wniosku z odwodnieniem wsi. Pan Wójt zrobił odwodnienie przy parku jest to
poważna inwestycja, dziękuje. Natomiast jeszcze końcówka wsi musi zostać odwodniona.
Wraca  sprawa  spływającej  wody  z  powirzchni  parkingu  przy  kościele.  Wyrwa,  którą
zabezpieczał  została  załatana,  ale  tworzy się nowa.  Uważa,  że należy tam położyć albo
kratownicę betonową, albo wykopać studzienkę, która tą wodę odprowadzi i całość udrożni.
Pan Zenon Tomaszewski  przypomniał prośbę o naprawę dwóch przepustów: jeden w m.
Kolonia Obory przy posesji (J. Kubisa) i kolejny w m. Kolonia Ostrowska przy posesji (M.
Abramowicza).
Pan Wójt  wyjaśnił, że naprawę przepustu w m. Kolonia Ostrowska, będą robić, natomist
w Kolonii Obory muszą sprawdzić jaki jest stan.
Pan  Henryk  Osman zgłosił  wycinkę  krzaków  na  drodze  powiatowej  Krzyżówka  koło
posesji  p.  Kłodzińskiego.  Kolejna  sprawa  prosi  o  wykonanie  zmniejszenia  uskoku  przy
zjeździe z drogi wojewódzkiej na gminną (przy znaku Krzyżówka).
Pan Henryk Glapa prosił o usunięcie pnia na łuku drogi (o sprawie rozmawiał wcześniej
z p. Wójtem).
Pan Jerzy Moryson  oznajmił, że na drodze prowadzącej z m. Wierzchy w kierunku do
Wronowa są braki w wykoszeniach poboczy. Dodał, że zwrócił się też do gminy z pismem
ile kosztował plac zabaw usytuowany na terenie szkoły w Tomicach. W tej sprawie otrzymał
odpowiedź podpisaną przez pana Wójta. Był też w m. Wronów, rozmawiał z radną panią
Katarzyna Lochdańską i dowiedział  się, że plac zabaw wykonany we Wronowie kosztował
niecałe 12 tys. zł
Przewodniczący Rady dodał że więcej niecałe 30 tys zł. 
Pan Moryson informował dalej: natomiast plac zabaw przy szkole w Tomicach 130 tys. zł.
Zwrócił się z zapytaniem do Wójta: czy nie uważa, że coś jest nie tak, że tu jest zbyt duża
dysproporcja. Plac w Tomicach wykonany był cztery lata temu. Dopilnuje aby sprawdzić
czy wszystko jest zgodne z kosztorysem. Uważa, że tutaj został dokonany przekręt. Za te
pieniądze  cztery  takie  place  można  by  wybudować,  a  nie  jeden.  Warto  by  tę  sprawę
skierować do sądu. Oznajmił, że nie mieści się jemu w głowie, że za wykonanie placu przy
szkole  Tomice  jest  zapłacona  cztero  krotonie  większa  kwota  niż  za  plac  we  Wronowie
wykonany  w  tym  roku.  Kolejna  sprawa  dotyczy  cmentarza.  Warto  by  na  cmentarzu
w Wierzchach zamieścić informację, co to jest za cmentarz, kto tam spoczywa. Myśli, że
nawet Niemcy odwiedzający naszą gminę chętnie by się do tego dołożyli.
Pan Wójt oznajmił, że jeżeli chodzi o tablicę przy cmentarzu, to jest to doby pomysł. Mamy
jeszcze jeden cmentarz wartościowy historycznie na Orlinie i być może tam też warto by
zamieścić taką tablicę i zadbać więcej o ten teren.
Pan Jerzy Moryson pytał czy nie warto te cmentarze dać pod opiekę młodzieży szkolnej.
Czy jest taka możliwość.
Pan Wójt odpowiedział, że jest. 
Pan Jerzy Moryson  oznajmił, że wspólnie z Dyrektor Szkoły Tomice panią Małgorzatą
Wąsiewicz  podjęli  taką  decyzję,  mianowicie  zostało  wysłane  zaproszenie  do Lwowa do
pana Genadija Jefrimienkov. Jest to artysta malarz, który jeśli dostanie zgodę z konsulatu to
przyjedzie i będą organizować na terenie szkoły w Tomicach plener malarski. 
Pan Kazimierz Woźniak przypomniał, że w m. Białobłoty koło posesji p. Marczak są też
szczątki nagrobków.
Pan Tadeusz Kostuj powrócił do sprawy śmieci. Uważa, że śmieci segregowane, które są
odbierane od mieszkańców powinny być  ważone i  winno być  za nie  zapłacone.  Zakład
Komunalny w Gizałkach powinien np. butelki plastikowe sprasować i sprzedawać i z tego
powinien być dochód i w tym momencie spadłyby koszty mieszkańców. 



            PUNKT 9 – ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia
posiedzenia o godzinie 10.09, dziękując jednocześnie wszystkim za udział w obradach XLII
Sesji Rady Gminy Gizałki VI kadencji.  

 Protokołowała                   Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                                Roman Rojewski


