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

    w dniu 28 czerwca 2014 r.
            w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych tj. 100,00 % 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 Roman  Rojewski  dokonał  otwarcia  posiedzenia  o  godzinie  10.00 
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

Pana Roberta Łozę -Wójta Gminy Gizałki 
Powitanie delegacji
Pana Wiesława Rajskiego -Burmistrza  Gminy Wierzchosławice wraz z delegacją 
Pana Grzegorza Mikołajczaka Przewodniczącego Rady Gminy  Wierzchosławice
Pana Gy Abrassart  Z-ce Burmistrza Belgijskiej Gminy Momigines 
Pana Bernard Baillieul wraz z delegacją z Francuskiej  Gminy Anor  
Pana Haralda Schmidt Przewodniczącego Rady Gminy Apen wraz z delegacją.  
Pana Eugeniusza Górka -Prezesa Zakładu Komunalnego  wraz z delegacją  z Gminy 
Stawiguda
Pana Bogdana Wolskiego wraz z delegacją z Gminy Tymbark. 
Skarbnik Panią Donatę Potocką
Radnego Rady Powiatu w Pleszewie Pana Piotra Kopczyńskiego
Dyrektorów, Kierowników z poszczególnych jednostek Gminy Gizałki
Panie, Panów Sołtysów z terenu Gminy Gizałki
Mieszkańców, 
lokalną prasę.

Po czym Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad. 

1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) zatwierdzenia projektu pn. „Atrakcyjne oddziały przedszkolne w Gminie 
Gizałki”  o nr POKL.09.01-30.30-003/14.

4. Wystąpienie okolicznościowe.
5. Reaktywowanie  umowy partnerskiej pomiędzy gminami Gizałki – Wierzchosławice.
6. Wolne głosy i wnioski. 
7.  Zamknięcie obrad.

Pan Przewodniczący poprosił o zabieranie głosu odnośnie przedstawionego porządku obrad.
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Radni nie zabrali głosu.

Radni jednogłośnie przyjęli porządek

PUNKT 3 – PODJĘCIE UCHWAŁY

Uchwała XLI/246/2014 w sprawie zatwierdzenia  projektu pn.  „Atrakcyjne oddziały 
przedszkolne w Gminie Gizałki” o nr POKL.09.01.01-30.30-003/14.

Przewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały.  Poprosił  o  zabranie  głosu Pana Wójta 
tytułem wprowadzenia. 
Pan Wójt  poinformował,  że  dzisiejsza  sesja  została  zwołana  w trybie  nadzwyczajnym, 
ponieważ w tym tygodniu otrzymali informację, że wniosek, który złożyli o dofinansowanie 
wzbogacenia oferty oddziału przedszkolnego naszej gminy został rozpatrzony pozytywnie. 
Gmina w latach 2014 – 2015 otrzyma 100% dotację w kwocie 427.047, 84 zł. Dotacja ta 
zostanie  przeznaczona  na  doposażenie  oddziałów  przedszkolnych,  które  znajdują  się 
w naszych dwóch placówkach oświatowych w Szkole Podstawowej w Tomicach z  Filią 
w Wierzchach oraz w Szkole Podstawowej w Białobłotach. Za otrzymane środki planuje się 
wybudować  od  podstaw,  nowy  plac  zabaw  przy  Szkole  Filialnej  w  Wierzchach  oraz 
zostanie  doposażony  plac  zabaw,  który  jest  w  tej  chwili  przy  szkole  Podstawowej  w 
Tomicach i  Białobłotach. Ponadto planuje się  zakupić dużą ilość pomocy dydaktycznych, 
sprzęt  komputerowy  jak  również  niezbędne  wyposażenie,  szafki.  Oznajmił,  że  za  tak 
pokaźną kwotę nasze placówki zostaną znakomicie doposażone i istotnie ulegną poprawie 
warunki  przebywania  dzieci.  Następnie  Wójt  złożył  podziękowania  Pani  Małgorzacie 
Wąsiewicz Dyrektor  Szkoły Podstawowej w Tomicach i  Pani Ewie Marciniak Dyrektor 
Zespołu Szkół w Białobłotach, które zaangażowały się w projekt, sporządziły odpowiednie 
zestawienia  zakupów,  które  są  planowane  do  wykonania.  Wszystko  ujęto  w  całość 
opracowano  wniosek  i  złożono.  Dodał,  że  najważniejsze  jest  to,  że  mają  tzw.  promesę 
dotacji. Czekają na podpisanie umowy, ale żeby ta umowa została podpisana Rada Gminy 
musi podjąć stosowną uchwałę o akceptacji przystąpienia do tego projektu. W związku z 
powyższym postanowili  wprowadzić  w trybie  nadzwyczajnym tą  uchwałę  na  dzisiejszej 
uroczystej  sesji.  Umowa  zostanie  podpisana  na  początku  lipca  br.  dlatego  prosi  Radę 
o  pozytywne odniesienie  się  do  projektu  uchwały,  który zaproponował.  Przewodniczący 
Rady poprosił o zabieranie głosu. Ponieważ nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 
15 radnych. Uchwała XLI/246/2014 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Atrakcyjne 
oddziały  przedszkolne  w  Gminie  Gizałki”  o  nr  POKL.09.01.01-30-003/14  podjęta 
została jednogłośnie (15 głosów za). 

PUNKT 4 - WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCIOWE

Pan Tadeusz Kostuj Wiceprzewodniczący Rady Gminy Gizałki.
Pan Kostuj  podkreślił,  że  zaszczytem jest  gościć  w gminie  Gizałki  tak wielu przyjaciół 
zarówno z kraju jak i z zagranicy. W kolejnych latach partnerstwo z gminami się rozrastało, 
Gmina Gizałki podpisała umowę o współpracy z 13 partnerami zagranicznymi z 10 państw. 
Wymiana  doświadczeń  samorządowych  realizowana  jest  również  w  kraju  co  zostało 
potwierdzone  podpisaniem  porozumień  z  takimi  gminami  jak:  Tymbark,  Stawiguda, 
Postomino  i  Wierzchosławice.  Lata  współpracy  zaowocowały  wymianą  przedstawicieli 
różnych organizacji społecznych, wymianą sportowców, młodzieży szkolnej. W tym roku 

2



obchodzimy  15  rocznicę  współpracy  z  gminą  Tymbark  oraz  10  rocznicę  z  gminą 
Wierzchosławice i Postomino. 
Przemówienie stanowi załącznik.

PUNKT  5  -  REAKTYWOWANIE  UMOWY  PARTNERSKIEJ  POMIĘDZY 
GMINAMI GIZAŁKI – WIERZCHOSŁAWICE.

W  miejscu  tym  nastąpiło  podpisanie  umowy  o  współpracy  i  partnerstwie  pomiędzy 
Gminami Gizałki i Wierzchosławice.

PUNKT 6 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Głos zabrał Pan Wiesław Rajski - Burmistrz  Gminy Wierzchosławice. 
Pan  Burmistrz  w  swoim wystąpieniu  podkreślił,  że  do  dzisiaj  ma  w pamięci  dzień  26 
czerwca  2004  r.  kiedy  to  z  ówczesnym  Wójtem  Włodzimierzem  Lehmannem 
i  Przewodniczącą Rady Marianną Pietryga,  ówczesnymi Władzami Gminy świętowali  w 
Gminie Gizałki obustronne podpisanie umowy partnerskiej. Od tego czasu współpraca obu 
gmin  się  rozwija.  Nieodłącznym elementem kontaktów są  wizyty  delegacji  jak  również 
wymiana dzieci i młodzieży na kolonie letnie. Najważniejsze są jednak przyjaźnie zawierane 
pomiędzy  ludźmi,  budujące  klimat  współpracy  i  pojednania.  W imieniu  własnym  oraz 
Społeczności Gminy Wierzchosławice życzył wiele sukcesów, satysfakcji z podejmowanych 
działań  dla  dobra  społeczności  lokalnej,  sukcesów  w  życiu  osobistym,  by  współpraca 
rozwija się w duchu wzajemnego poszanowania.   

Pan Robert Łoza - Wójt Gminy Gizałki 
Pan  Wójt  podkreślił,  że  z  ogromną  przyjemnością  witamy w naszej  gminie  wszystkich 
przedstawicieli  delegacji  z  zaprzyjaźnionych  gmin.  Szczególnie  witamy  przedstawicieli 
Wierzchosławic.  W Gminie  Gizałki  jest  taki  zwyczaj,  że  przy  okazji  jubileuszy Gmina 
Gizałki przekazuje prezent, jest to statuetka kropla wody wykonana ze szkła. Kropla, która 
drąży skałę, która powinna być naszą wzajemną życzliwością i sympatią. W miejscu tym 
nastąpiło przekazanie statuetki Burmistrzowi Panu Wiesławowi Rajskiemu.
Dla pozostałych przedstawicieli delegacji również przygotowano upominki, które wręczył 
Wójt Pan Robert Łoza.
Pan Burmistrz Gminy Wierzchosławice przekazał na ręce Pana Wójta obraz namalowany 
przez miejscowego artystę.

Przewodniczący Rady Gminy  poprosił o zabieranie głosu pozostałe delegacje.

Głos zabrał Pan Bernard Baillieul  z gminy Anor we Franacji
Podkreślił ważność współpracy. Podziękował za zaproszenie, za przyjęcie. Na zakończenie 
wręczył prezent. Przekazał również Przewodniczącemu Rady Gminy  Apen album zdjęć.

Pan Gy Abrassart  z-ca burmistrza Belgijskiej gminy Momigines 
Podziękował za zaproszenie, za gorące przyjęcie, za spotkanie. Podkreślił, że w czasie tych 
lat partnerstwa zrealizowali dużo projektów, z których są dumni. 
Nastąpiło przekazanie upominku.

Pan Harald Schmidt Przewodniczący Rady Gminy Apen   
W  imieniu  Rady  Gminy  Apen  złożył  gratulacje,  szczególnie  gminom  obchodzącym 
jubileusz 10 – lecia współpracy. Dodał, że nasze partnerstwo ma jeszcze jedną drogę do 
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pokonania,  chcieliby  poprzeć  współpracę  pomiędzy  młodymi  ludźmi.  W  ich  gminie 
szczególnie wspierają współpracę młodzieży. Partnerstwo kwitnie szczególnie pomiędzy ich 
szkołami a Szkołą w Białobłotach i Tomicach. Kolejne spotkanie jakie przygotowali  dla 
młodzieży odbędzie się w ich gminie w m-cu lipcu.  Przywieźli  program tego spotkania, 
który przekaże Panu Wójtowi. Następnie opowiedział w skrócie o ważnej i odpowiedzialnej 
pracy straży z Gminy Apen Oznajmił, że przywiózł również sprawozdania ich straży, aby 
Pan Wójt mógł przejrzeć, przemyśleć. Po czym dodał, że ma do przekazania zaproszenie na 
15 IX 2014 r. na uroczystości odbywające się w ich gminie. Zaproszenie jest do Pana Wójta 
z  delegacją.  Na  zakończenie  raz  jeszcze  pogratulował  gminom obchodzącym jubileusz. 
Przekazał prezent – różne produkty z ich regionu.

Pan Eugeniusz Górka Prezes Zakładu Komunalnego z gminy Stawiguda 
złożył gratulacje dla gmin, które obchodzą jubileusz i przekazał upominki.

Pan Bogdan Wolski - Gmina Tymbark 
Oczytał list okolicznościowy, w którym w imieniu Samorządu Gminy Tymbark życzenia 
przekazał Wójt Lech Nowak. W liście Pan Wójt dziękuje za zaproszenie na Dni Europy 
Zjednoczonej  -  Festyn  Nocy  Świętojańskiej,  składa  wyrazy  uznania  za  zorganizowanie 
kolejnej  edycji  imprezy  kulturalno  -  sportowo  -  promocyjnej,  która  przedkłada  się  na 
promocję regionu nie tylko w kraju, ale i zagranicą. Biorącym udział w tym wydarzeniu 
życzył wspaniałych wrażeń i udanej zabawy. 

Pan Robert Łoza – Wójt Gminy Gizałki
podziękował za upominki podkreślił, że zostaną odpowiednio wyeksponowane. Regionalne 
słodkości, produkty zostaną rozczęstowane.

Pan Tadeusz Kostuj 
podsumował, że słowa, które tutaj padły są z naszych serc. Piękne słowa, dziękuje za te 
słowa. Złożył podziękowania gościom, którzy jak podkreślił są prawdziwymi ambasadorami 
Europy. Po czym dodał, że współpracę rozpoczynał Włodzimierz Lehmann i dzisiaj chciałby 
minutą ciszy uczcić tego pierwszego lidera współpracy. 

Nastąpiła minuta ciszy, którą uczczono pamięć św. pamięci Włodzimierza Lehmanna.   

PUNKT  7 - ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia o godzinie 11.05, dziękując jednocześnie wszystkim za udział w obradach XLI 
Sesji Rady Gminy Gizałki VI kadencji.  

 Protokołowała                   Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                              Roman Rojewski
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