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

    w dniu 28 marca 2014 r.
            w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

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  8.30 
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 
Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych).

 
PORZĄDEK OBRAD XXXVIII 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:

1)  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy 
Społecznej  w  Gizałkach  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z  zakresu 
administracji publicznej;

2) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok 2014;

3) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki;

4) w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2014;

5) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na 
lata 2014-2021;

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  oznajmił,  że  zgłasza  autopoprawkę do porządku obrad.  W dniu 

1



wczorajszym na Komisji łączonej ten znowelizowany porządek został już przedstawiony. 
Poprawka dotyczy uchwały w sprawie   wyrażenia  zgody na wyodrębnienie  w budżecie 
gminy  środków  stanowiących  fundusz  sołecki  pierwotnie  był  zapis,  że  uchwała 
obowiązywać będzie na rok 2015. W związku ze zmianą ustawy o FS wykreślono tę część 
zdania. Kolejna zmiana to zmiana w uchwale w sprawie zmian  planu budżetu na rok 2014. 
oraz adekwatnie do tego zmiana w  WPF. Wprowadza się dwie nowe uchwały:

pierwsza  uchwała  w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości 
Szymanowice.

Wiąże się to z wprowadzeniem dodatkowego zadania, którym jest rewitalizacja terenu przy 
kościele, konkretnie parkingu przy kościele. 

Kolejna  uchwała w sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy 
Działania „Wspólnie dla Przyszłości” na okres programowania 2014-2020. Chodzi tu o 
kontynuację działania w ramach lokalnej grupy działania. 

Zgłoszone przez Wójta autopoprawki  przyjęto jednogłośnie.

Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad po uwzględnieniu autopoprawek.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad  (15 głosów za). 

PUNKT  3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do członków Rady, czy mają pytania, uwagi 
do protokołu z obrad poprzedniej Sesji. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady poddał 
pod głosowanie przyjęcie protokołu. Radni jednogłośnie tj. 15 głosami za, przyjęli protokół 
z poprzedniej Sesji.

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

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają pytania do przedstawionej 
informacji.  Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu  Informacja  stanowi  załącznik  nr  4  do 
protokołu.

PUNKT  5  –  SPRAWOZDANIE  WÓJTA  Z  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE 
MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają pytania do przedstawionej 
informacji.
Pan  Krzysztof  Andrzejewski  zwrócił  się  z  zapytaniem  co  omawiano  na  spotkaniu 
z przedstawicielem poczty polskiej.
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  było  to  spotkanie  z  kierownikiem  poczty  polskiej  z  Kalisza. 
Rozmowa była  na temat funkcjonowania UP w Gizałkach. Poczta Polska ma problemy 
finansowe, ponieważ przegrała bardzo ważny przetarg i w tej chwili szuka oszczędności. 
W  trakcie  rozmowy  ustalono,  że  punkt  pocztowy  w  m.  Gizałki  pozostanie.  Poczta 
wynajmuje pomieszczenie, którego właścicielem jest Gmina. Obecnie  nastąpiła niewielka 
korekta  finansowa  na  poziomie  około  15%,  ponieważ  poczta  nie  była  zainteresowana 
dzierżawą  obiektu za  kwotę jaka była poprzednio ustalona. 
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Pani Katarzyna Lochdańska  poprosiła o informację odnośnie spotkania z kierownikiem 
PUP w sprawie zatrudnienia mieszkańców gminy na prace społeczno-użyteczne.
Pan Wójt wyjaśnił, że  rozmawiał z Kierownikiem PUP na temat zatrudnienia mieszkańców 
w ramach prac społeczno-użytecznych, obecnie Urząd Pracy realizuje program „50 plus” 
i martwi, go że w projekt nie można włączyć osób młodszych, których jest dość dużo na 
terenie naszej gminy.
Pani Katarzyna Lochdańska - 24-02-2014 spotkanie z Dyrektorem  WZDW w sprawie 
remontu i przebudowy drogi wojewódzkiej.
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  samorząd  województwa  wielkopolskiego  planuje  kompleksową 
modernizację drogi  443 na odcinku od m. Nowa Wieś do m. Dziewiń. Na spotkaniu ustalali 
jaki  zakres  modernizacji  jest  możliwy  do  wykonania.  Obecnie  rozpoczynają  się  prace 
projektowe i trzeba zadbać o to, żeby  wnioski jakie mieszkańcy wcześniej zgłaszali były w 
tym  projekcie  uwzględnione.  Rozmawiali  o  wykonaniu  chodnika  z  m.  Nowa  Wieś  do 
Gizałek, planowane jest poszerzenie mostu na rzece Prosna i kompleksowa modernizacja 
tego mostu. Będzie przebudowane rondo w m. Gizałki, wykonany zostanie chodnik w m. 
Wronów. Rozmawiali również o sygnalizacji świetlnej przy szkole w Białobłotach.  Tu był 
problem  ZDW  początkowo  nie  chciał  ustawić  tam  sygnalizacji,  obecnie  udało  się  to 
wynegocjować.  Do tego będą zrobione chodniki przy szkole w Białobłotach. Rozmawiali 
też na temat ścieżek rowerowych, które tam można by wykonać, ale są to bardzo  kosztowne 
inwestycje  i nie potrafi powiedzieć  jak te negocjacje  się zakończą.
Pan Henryk Madalski  poprosił o odpowiedź co ustalono na spotkaniach z projektantem 
sali  gimnastycznej  przy  Zespole  Szkół  w  Gizałkach   i  czy  jest  plan  usytuowania  tego 
obiektu ?
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  odbyły  się  dwa  spotkania  z   projektantem,  który  opracowuje 
koncepcję  architektoniczną.  Wstępna  koncepcja  została  opracowana  ona  będzie 
weryfikowana w oparciu o konkretne mapy do celów projektowych. Koncepcja przewiduje 
połączenie sali gimnastycznej z istniejącymi obiektami szkoły. Ponadto ustalono, że można 
wygospodarować pomieszczenia na aulę szkolną o takiej  powierzchni aby mogło w niej 
jednorazowo przebywać 150 osób. Projektanci analizują położenie sali  gimnastycznej na 
terenie, który stanowi własność szkoły, ponieważ zakup dodatkowego gruntu nie rozwiązuje 
sytuacji  lokalizacyjnej.  Arena boiska sportowego miałaby wymiary 36 m na 19 m,  przy 
większych wymiarach (20 m-40 m) sam koszt budowy wzrasta  o 30 %. Byłyby też pewne 
problemy  z  zabezpieczeniem  p-poż.  Projektanci  analizują  każdy  metr  kwadratowy 
powierzchni  tych gruntów, aby jak najkorzystniej umieścić obiekt sali. Zakup dodatkowego 
gruntu, o którym wcześniej rozmawiano nie rozwiązuje kwestii lokalizacyjnej sali. Grunt ten 
przydałby się do parkingów lub dodatkowych przestrzeni na obsługę obiektów. 
Pan Tadeusz Kostuj poprosił o omówienie tematu doprowadzenia sieci gazu ziemnego do 
Gminy Gizałki. 
Pan Wójt  wyjaśnił,  że  mieszkańcy Gminy Gizałki  zgłaszali  potrzebę doprowadzenia do 
terenu gminy gazu ziemnego. Temat analizowany jest od kilku miesięcy Odbyło się kilka 
spotkań z przedstawicielami PGNIG w Kaliszu. W poniedziałek ma spotkanie z Dyrektorem 
PGNIG w Poznaniu. Rozmowy będą na temat ewentualnego przyłączenia Gminy Gizałki do 
sieci,  która będzie  budowana w celu  przyłączenia  do sieci  miasta  Pyzdry i  okolicznych 
miejscowości. Nasza gmina ma szansę na przyłączenie. Musimy przedstawić ewentualne 
zapotrzebowanie  na  gaz  ziemny,  aby  zbilansować  korzyści  jakie  odniósłby  koncern 
doprowadzając gaz ziemny na teren naszej gminy. Najbardziej zwarte miejscowości takie 
jak  Tomice,  Gizałki,  Szymanowice,  Ruda  Wieczyńska  mają  realne  szanse  by  sieć  gazu 
powstała. 
Pani  Teresa  Majdecka poprosiła  o  udzielenie  informacji  odnośnie  spotkania 
z organizacjami sołectwa Tomice w dniu 17.03.2014 r. w sprawie wynajmu sali GCK  na 
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imprezy organizowane przez mieszkańców Tomic. 
Spotkania  w dniu  20.03.2014 r.  z  pracownikami  Wydziału  Architektury i  Budownictwa 
Starostwa Powiatowego w Pleszewie w sprawie zezwolenia na utwardzenie parkingu przy 
kościele w m. Szymanowice. 
Pan Wójt wyjaśnił, że UMWW ograniczył możliwość udostępnianie takich obiektów  do 
celów  komercyjnych  tylko  do  kilku  imprez  rocznie.  Wyliczyli,  że  może  być  od  10-12 
imprez. W związku z tym podjęto decyzję o nie wynajmowaniu obiektu. Jednak mieszkańcy 
Tomic  zwrócili  się  z  prośbą,  aby  dla  nich  sale  udostępniać, ponieważ  uczestniczyli  w 
budowie  tego  obiektu. Dlatego  podjęto  decyzję  o  udostępnianiu  sali  wyłącznie  dla 
mieszkańców sołectwa Tomice w ilości do 12 imprez rocznie. Więcej spotkań odbyć się nie 
może gdyż  nie  wolno przekroczyć  wskaźników,  które   nałożył  na  nas  UM przekazując 
dofinansowanie  na remont i modernizację. 
Jeśli  chodzi  o  pytanie  w  sprawie  spotkania  z  pracownikami  Wydziału  Architektury 
i  Budownictwa  Starostwa  Powiatowego  w  Pleszewie.  Spotkanie  odbyło  się  w  celu 
załatwienia dokumentacji niezbędnej do pozyskania dofinansowania budowy parkingu przy 
kościele  w  Szymanowicach.  Teren  obecnie  jest  zdegradowany,  ponieważ  jest  terenem 
budowy,  częściowo  zostanie  odtworzony  przez  osoby  obecnie  korzystające  z  parkingu. 
W planach jest  wyrównanie terenu  i posadzenie krzewów. Mieszkańcy zdecydowali, że 
środki z FS przekażą na ten cel, ale jest to kwota zbyt mała, dlatego żeby wykonać zadanie 
należy pozyskać środki z zewnątrz. 
Pani  Beata  Strzelewicz  06  marca  br.  udział  w  spotkaniu  grupy  roboczej  realizującej 
projekt „Mam Dziecko-Pracuję „ w Starostwie Powiatowym w Pleszewie.
Pan Wójt  wyjaśnił,  że  na terenie  powiatu pleszewskiego powstało stowarzyszenie,  które 
realizuje  projekt  „Mam  Dziecko  -  Pracuję”.  Projekt  dotyczy  przekazywania  informacji 
rodzicom małych dzieci o możliwościach  korzystania z różnych form wsparcia i pomocy. 
Chodzi o wydanie informatora, w którym zamieszczono by informacje potrzebne dla matek 
i rodziców małych dzieci. Między innymi takie zagadnienia jak: lokalizacja placów zabaw, 
żłobków, zasady korzystania ze żłobków i przedszkoli oraz suplement prawny w którym 
będą  wszystkie  akty  prawne  dotyczące  pomocy  rodzicom  małych  dzieci.  Informator 
przygotują  różne  instytucje  m.  innymi:  PUP  i  prawnicy.  Stowarzyszenie  proponuje 
stworzenie  w  instytucjach  użyteczności  publicznej  kącików małego  dziecka.  W naszym 
Urzędzie Gminy  również mamy  zamiar utworzyć taki kącik. Będzie to miejsce ze stolikiem 
i zabawkami. Gdy rodzic przyjdzie  z dzieckiem  załatwić sprawę urzędowa, to będzie mógł 
pozostawić dziecko pod opieką osoby, która się tym dzieckiem zajmie. 
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5.

PUNKT 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała Nr  XXXVIII/230/2014  w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego 
Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Gizałkach  do  załatwiania  indywidualnych  spraw  z 
zakresu administracji publicznej.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący  Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych.   Uchwała Nr  XXXVIII/230/2014 
w  sprawie  upoważnienia  Kierownika  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Gizałkach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
 
Uchwała Nr XXXVIII/231/2014 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności  zwierząt  na terenie Gminy Gizałki  na 
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rok 2014.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący  Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.   Uchwała Nr XXXVIII/231/2014 w 
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok 2014
podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała  Nr  XXXVIII/232/2014 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  wyodrębnienie 
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. 
Pani Grażyna Walczak poprosiła o objaśnienie, szczególnie Sołtysom dlaczego uchwała nie 
jest podejmowana na rok.
Pan Wójt wyjaśnił,  że w m-cu lutym br. nastąpiła zmiana ustawy o Funduszu Sołeckim. 
Ustawa weszła w życie 20 marca br i zmienia niektóre zasady tworzenia i funkcjonowania 
funduszu.  Od  tego  roku  środki  będą  mogły  być  refundowane  w  większej  ilości  jak 
dotychczas.  Kolejna  zmiana  dotyczy  tego,  że  sołectwa  będą  mogły  łączyć  środki  i 
realizować wspólnie jedno zadanie.  Do 31 października będzie można będzie też zmienić 
cel przeznaczenia środków. Uchwała będzie obowiązywała tak długo dopóki rada gminy jej 
nie  unieważni.  Myśli,  że  nowelizacja  jest  korzystna.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad 
obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XXXVIII/233/2014 w sprawie wyrażenia zgody 
na wyodrębnienie  w budżecie  gminy środków stanowiących fundusz  sołecki  podjęta 
została jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała Nr XXXVIII/234/2014 w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2014.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. 
Pan Kazimierz Woźniak zwrócił  się z zapytaniem czy w planie wydatków w dziale 600 
drogi publiczne gminne nastąpi korekta. Pan Wójt poinformował, że  zmiany mogą nastąpić 
po procedurach przetargowych, w tej chwili mamy wykonane kosztorysy inwestorskie i na 
podstawie tych kosztorysów będą organizowane przetargi. Jeżeli jakieś kwoty będą niższe to 
nastąpią korekty. 
Pan  Tadeusz  Kostuj  oznajmił,  że  jeżeli  pan  Wójt  wykreował  możliwość  rezerwy 
z  przetargów, to  środki  z  nadwyżki  proponował  by rozdysponować.  Jego propozycja  to 
dokończyć  drogę  ul.  Wierzbowa  w  Szymanowicach.  Pani  Beata  Strzelewicz  poprosiła 
o udzielenie odpowiedzi na pytanie: jakie były kryteria wyboru tych, a nie innych dróg?. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  formułowali  określone  wnioski  do  UM  Województwa 
Wielkopolskiego o wsparcie budowy dróg. Ten wniosek był wcześniej zatwierdzony przez 
Radę Gminy i w tym wniosku były ujęte te wszystkie drogi jakie tu są nie było tylko drogi 
na  Dziewiń, ponieważ  obecnie  jest  wykonywana  dokumentacja  projektowa.  Wstępnie 
założono, że dokumentacja i zakup gruntów niezbędnych do jej budowy to kwota 12 tys zł. 
Obecnie wiemy, że kwota ta wyniesie ok. 26 tys zł. dlatego tę kwotę zwiększamy. Dalej 
poinformował, że gmina otrzymała wsparcie finansowe w kwocie 129 tys zł na remonty i 
modernizację dróg.
Pani Grażyna Walczak poprosiła o wyjaśnienie, czy już wiadomo ile zostanie przeznaczone 
na którą drogę z tej kwoty  129 tys. zł. 
Pan Wójt wyjaśnił, że prawdopodobnie będzie robiona  droga na Kolonie Obory, ponieważ 
tak wskazują parametry i długość odcinka przewidzianego do wykonania.
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Pani Grażyna Walczak zwróciła się z kolejnym zapytaniem - droga ta była zaplanowane na 
rok 2015, a obecnie przesuwamy na 2014 ?
Pan Wójt wyjaśnił, że tak w  WPF. 
Pan  Krzysztof  Andrzejewski  oznajmił,  że   nie  ma  nic  przeciwko   zmianom  w  planie 
budżetu, powstaniu drogi w m. Kolonia Obory, nie ma nic przeciwko tej drodze, tylko nie 
wszyscy radni są traktowani jednakowo. Niektórzy z radnych proszą o którakolwiek drogę 
i  nie  ma.  A tutaj  powstał  jeden  dywanik  w 2013 r.  i  już  w 2014 kolejna  droga.  Prosi 
o traktowanie wszystkich jednakowo. 
Pan Wójt  wyjaśnił,  że  traktowanie radnych nie  ma z tym nic wspólnego.  Inwestycje  są 
robione dla mieszkańców, nie dla radnych i jeśli mieszkańcy wyrażają potrzebę wykonania 
określonego zadania to starają się to robić.  Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 
15 radnych. Uchwała Nr XXXVIII/234/2014 w sprawie zmian planu budżetu gminy na 
rok 2014.  podjęta została 13 głosami za, 2 głosy przeciwne i stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu. 

Uchwała Nr XXXVIII/235/2014 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gizałki na lata 2014-2021.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący  Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XXXVIII/235/2014 w 
sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2014-2021 
podjęta została 13 głosami za, 2 głosy przeciwne i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała Nr XXXVIII/236/2014 w sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie  Odnowy 
Miejscowości Szymanowice.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący  Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XXXVIII/236/2014 w 
sprawie zatwierdzenia zmiany w Planie Odnowy Miejscowości Szymanowice  podjęta 
została jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Uchwała  Nr XXXVIII/237/2014  w sprawie  wyrażenia  woli  współtworzenia  obszaru 
Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie dla Przyszłości” na okres programowania 2014-
2020.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący  Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XXXVIII/237/2014 w 
sprawie wyrażenia woli współtworzenia obszaru Lokalnej Grupy Działania „Wspólnie 
dla Przyszłości” na okres programowania 2014-2020.  podjęta została jednogłośnie, tj. 15 
głosami za i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

PUNKT  7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan Wójt oznajmił, że w okresie międzysesyjnym wpłynęła jedna interpelacja radnej pani 
Teresy Majdeckiej. Interpelacja dotyczy modernizacji drogi nr 443 na odcinku  od m. Nowa 
Wieś do ronda w Gizałkach chodzi o poszerzenie mostu na rzece Prosna oraz wykonanie 
chodnika. Spotkał się z Dyrektorem WZDW i wie, że te propozycje będą umieszczone w 
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planie modernizacji tej drogi.
Głos zabrała pani Teresa  Majdecka i poprosiła aby  budowę chodnika rozpoczęto od wjazdu 
z  bloku Nr 21do przystanku PKS

PUNKT  8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pani Katarzyna Lochdańska poprosiła o naprawę chodnika we Wronowie przy posesji p. 
Wasilewskich.
Pan Kazimierz Woźniak poprosił o naprawę  drogi Białobłoty -Orlina .
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  od  przyszłego  tygodnia  Zakład  Komunalny  będzie  dokonywał 
bieżących napraw dróg gminnych.
Pan Jan Pietrzak poprosił aby na drodze w m.  Dziewiń załatano dziury.
Pan Tadeusz Kostuj  oznajmił, że prace na drogach w m. Szymanowice należałoby zacząć 
od drogi wyjazdowej od  Tomic, po czym kolejno ul. Ogrodowa uzupełnić ubytki, następnie 
przy posesji Sołtysa na łuku drogi wyrównać, ponieważ gromadzi się tam woda, uzupełnić 
wyrwę przed kościołem. Natomiast droga powiatowa to „siatka” i jak pan Wójt mówi, że 
kompleksowo będzie wszystko  robione to dziękuje.
Pan Henryk Madalski poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie: co z budową ścieżki 
rowerowej w m. Ruda Wieczyńska
Pan Wójt  wyjaśnił, że  wykonawca jest na etapie uzgadniania projektu organizacji ruchu. 
Dodał, że w poniedziałek będzie rozmawiał z Dyrektorem Zarządu Dróg i będzie rozmawiał 
też w kwestii na ile będzie można prace przyspieszyć.
Pan  Henryk  Madalski poprosił  o  odpowiedź  na  kolejne  pytanie:  czy  były  zatargi  z 
mieszkańcem o usytuowanie tej ścieżki.
Pan Wójt wyjaśnił, że zatargu nie było, tylko trzeba było ustalić granicę drogi i w jednym 
miejscu rozgraniczyć. 
Pan Zbigniew Bachorski ponowił sprawę naprawy drogi na Młyniku.
Pan Wójt odpowiedział, że naprawa gwarancyjna będzie wykonana. Wykonawca zgłosił, że 
najpóźniej od poniedziałku będzie te prace wykonywał. 
Pani  Teresa  Majdecka  poprosiła,  aby  Zakład  Komunalny  częściej  kontrolował 
przepompownię  koło  posesji  p.  Lehmanna  w  m.  Nowa  Wieś,  ponieważ  się  zapycha 
i mieszkańcy mają problem.
Pan  Wójt poinformował,  że  rozmawiał  z  panią  Prezes  Zakładu  Komunalnego  o  tej 
przepompowni i jest z tym problem, ponieważ przewiert pod Prosną i rura łącząca sieć z m. 
Nowa Wieś z pozostałą siecią ma bardzo małą średnicę, gdy przepompownia nie nadążą 
z  przepompowywaniem  często  zapala  sygnał  alarmowy,  ale  to  nie  jest  jednoznaczne 
z awarią 
Pan Tadeusz Kostuj   podjął temat i przedstawił jak powinno wyglądać funkcjonowanie 
takich urządzeń. 
Pan Wójt skwitował „tutaj są projektanci”
Pan  Jan  Pietrzak poprosił  o  remont  nawierzchni  przy  zatoczce  przystankowej  w  m. 
Dziwień?
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  pracownicy  Zakładu  Komunalnego  zasypują  ubytki  na  drodze 
z tłucznia kamiennego w m. Dziewiń i przy tej okazji naprawią zatoczkę.

PUNKT  9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pani  Teresa  Majdecka poprosiła  by  na  terenie  miejscowości  Nowa  Wieś  złapać 
bezdomnego psa, który utrudnia mieszkańcom życie.
Pan Wójt odpowiedział, że tutaj może nastąpić jedynie zlecenie dla fachowca, ponieważ 
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żaden z pracowników nie jest w stanie go schwycić, jest  to zdziczały pies i potrzebne jest  
zlecenie na wykonanie tego zadania.
Pan Krzysztof Andrzejewski  komisja rewizyjna objechała teren dróg i czy będą środki na 
żwir, na drogę w Gizałkach Las o którą prosi.
Pan Wójt w budżecie są zapisane środki na drogę w m. Gizałki - Las, na pewno 200 – 300 
m zrobią.  Kwestia  środków rezerwy finansowej  jaka  zostanie  po  przetargach,  jak  radni 
zdecydują tak będzie. 
Pani Beata Strzelewicz droga w m. Gizałki - Las gdzie granica jest przy płocie, czy tam 
jest rzeczywiście tak wąsko. 
Pan  Wójt odpowiedział,  że  tam  jest  pas  szerokości  2,5-3  m,  można  próbować  zrobić 
przejazd.
Pan Henryk Madalski   poprosił o odpowiedź na pytanie: czy teraz kolejnością budowy 
dróg będzie zarządzać Komisja Rewizyjna?.
Pan  Wójt odpowiedział,  że  nie,  tylko  radny pytał  co  na  to  Komisja  Rewizyjna,  która 
objeżdżała drogi.
Pan Tadeusz Kostuj  zaproponował utworzenie stowarzyszenia radnych i wtedy wszystkie 
problemy  rozwiązywaliby  jako  gremium.  Forma  stowarzyszenia  uprawniała  by  do 
wychodzenia  w  rożnych  sprawach.  Wychodziliby  nawet  do  spraw  wyższej  rangi. 
Stowarzyszenie by było bardzo pomocne w funkcjonowaniu państwa. 
Pan  Krzysztof  Andrzejewski  ponowił  interpelację  w  sprawie  zaniżenia  na  drodze 
powiatowej w Wierzchach. Stwierdził, że w tej sprawie nie ma reakcji już 4 rok. 
Pan  Piotr  Kopczyński odpowiedział,  że  interpelacje  złożył  do  ZDP,  odpowiedź  była 
udzielona, tak że pani Dyrektor Meller o tym wie. Interpelację może ponowić. 
Pan Ireneusz Zawal  zgłosił  prośbę o założenie chodnika przy drodze wojewódzkiej  od 
przystanku do drogi gminnej na Toporów.
Pan Andrzej Matysiak – oznajmił, że obecnie jest coraz więcej śmieci w lesie pomimo 
wprowadzenia uchwały śmieciowej.
Pan Wójt odpowiedział, że śmieci są często wyrzucane  z samochodów ciężarowych oraz 
przez  mieszkańcy do lasów. Policja w ostatnim okresie wykryła już niektórych sprawców 
zaśmiecania.  
Pan Zbigniew Ostrowski poprosił  o  wyjaśnienie odnośnie  FS,  jak  wylicza  się  procent 
pomocy państwa ?
Pan  Wójt wyjaśnił,  że   poziom  refundacji  środków  z  budżetu  państwa  wylicza  się 
algorytmem  nasza  gmina  mogła  poprzednio  otrzymać  20  %,  obecnie  30  %  zwrotu 
wydatków. 
Pan  Jerzy  Moryson oznajmił,  że  nie  ma  znaku,  który  informował  o  wjeździe  do 
miejscowości Wierzchy.
Pan Wójt wyjaśnił,  że znak  jest w Urzędzie Gminy. Zarząd Dróg Powiatowych ma go 
zabrać i ustawić.
Pan  Jerzy  Moryson  poruszył  sprawę  złego  stanu  przystanku  PKS  w  Gizałkach. 
Zaproponował m. innymi zrobienie tam kawiarenki internetowej.
Pan Wójt  wyjaśnił,  że  przystanek na  pewno wymaga gruntownego remontu,  być  może 
rozebrania. A  kawiarenkę internetową być może uda się umieścić w budynku przy WTZ. 
Pan Wójt  poinformował  o mającym się  odbyć spotkaniu  w dniu  4.04.2014 w związku 
z  przebudową  drogi  powiatowej  Chocz  –  Białobłoty.  W  spotkaniu  będzie  brał  udział 
Marszałek  Województwa  Wlkp.,  Dyrektor  WZDW i  osoby  odpowiedzialne  za  budowę 
i  realizacje tej inwestycji. Na spotkanie zostali zaproszeni też radni i sołtysi z okolicy tej  
drogi.  Poprosił, aby radni spoza okręgu chcący wziąć udział w spotkaniu zgłosili ten fakt do 
sekretariatu Urzędu Gminy.
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PUNKT 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia  o  godzinie  10.05,  dziękując  jednocześnie  wszystkim za  udział  w  obradach 
XXXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

 Protokołowała                   Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                              Roman Rojewski
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