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

                        w dniu 30 stycznia 2014 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 14 radnych tj. 93,3 % 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. 
 

Wiceprzewodniczący  Rady  Gminy  Tadeusz  Kostuj  dokonał  otwarcia  posiedzenia 
o  godzinie  10.00  witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie  stwierdził 
quorum Sesji (14 radnych).

Nieobecny: 
Pan Roman Rojewski – nieobecność usprawiedliwiona

Po powitaniu Wiceprzewodniczący rady oddał głos panu Wójtowi, który oznajmił,  że na 
początku 2013 r.  został  ogłoszony konkurs fotograficzny pod hasłem „Gmina Gizałki  w 
obiektywie”. Konkurs ogłoszono m. innymi po to aby pozyskać materiały,  które pomogą 
odpowiednio  promować  gminę.  Bardzo dobrymi  materiałami  są zdjęcia,  które wykonują 
nasi mieszkańcy.  W konkursie wzięły udział tylko dwie osoby  pan  Łukasz Szymczak i  
Filip  Bednarkiewicz.  W  miejscu  tym  Pan  Wójt  podziękował  za  dobrze  przygotowany 
materiał. Dodał, że można zapoznać się z pracami, które są wystawione na korytarzu Urzędu 
Gminy. Następnie ogłosił, że pierwsze miejsce zajął pan Łukasz Szymczak, oznajmił, że pan 
Łukasz ma duże doświadczenie w fotografowaniu, jest fotografem amatorem, dokumentuje 
wiele imprez gminnych, dużo jego zdjęć jest na stronie internetowej OSP Białobłoty.  W 
miejscu  tym  nastąpiły  gratulacje  i  wręczenie  nagrody.  Następnie  poproszono  Filipa 
Bednarkiewicza, który zajął II miejsce, również nastąpiły gratulacje i wręczenie nagrody.

PUNKT 2 – PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD

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) ustanowienia  programu  osłonowego  w  zakresie  dożywiania  dzieci 
zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki "Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania" na lata 2014-2020;

2) określenia  zasad zwrotu wydatków za  dożywianie,  w tym  za zakupione 
posiłki;
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3) podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego  do  przyznania 
nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego 
na  zakup  posiłku  lub  żywności  dla  osób  objętych  wieloletnim  programem 
wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020;

4)  zmian  planu  budżetu  na  rok  2014;

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

6)  zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji  Rewizyjnej  na  rok  2014.

  7. Przyjęcie sprawozdań  stałych  Komisji Rady Gminy Gizałki  z działalności 
    za rok 2013.
  8. Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki  na rok 2014.  
  9.  Interpelacje i zapytania radnych.
10.  Wolne głosy i wnioski.
11.  Zamknięcie obrad. 

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad i poprosił o przegłosowanie. Nikt z 
radnych nie wniósł uwag do porządku, który został przyjęty 14 głosami za. 

PUNKT  3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Wiceprzewodniczący 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.  14 głosami  za, 
przyjęli protokół z poprzedniej Sesji.

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

Wiceprzewodniczący Rady  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  radni  mają  pytania  do 
przedstawionej informacji. Wiceprzewodniczący poinformował, że z uwagi na nieobecność 
Przewodniczącego zgłoszone zapytania przekaże.  Wiceprzewodniczący Rady oznajmił, że 
na spotkaniu ze sportowcami zastępował Przewodniczącego. Nikt z radnych nie zabrał głosu 
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT  5  –  SPRAWOZDANIE  WÓJTA  Z  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE 
MIĘDZYSESYJNYM

Wiceprzewodniczący 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 5 do protokołu.

PUNKT 6 - PODJĘCIE UCHWAŁ

1) Uchwała Nr XXXVII/224/2014  w sprawie  ustanowienia  programu osłonowego w 
zakresie dożywiania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Gizałki "Pomoc gminy w 
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zakresie dożywiania" na lata 2014-2020.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. 
Głos  zabrał  pan Wójt  oznajmił,  że  powodem zwołania  dzisiejszej  sesji  było  uchwalenie 
przez  Radę  Ministrów  Programu  wspierania  gmin  w  zakresie  dożywiania  na  lata  2014 
-2020. Rada Ministrów przyjęła ten program 10 grudnia 2013 r. i opublikowała w MP Nr 
1024 pod koniec 2013 roku. Podjęcie  tego programu skutkuje tym,  że po podjęciu tych 
uchwał  gmina  może  się  ubiegać  o  refundację  części  kosztów  z  budżetu  państwa.  W 
ubiegłym roku z  dożywiania skorzystało 270 osób z terenu naszej gminy. Gmina na ten cel 
wydała 28.150 zł, natomiast dotacja jaką otrzymaliśmy z budżetu państwa to kwota 70.088 
zł. Udział gminy w całym programie dożywiania to 28,5 %, czyli niespełna 1/3. Pozostałe 
środki  pozyskiwane są przez gminę  z  budżetu państwa.  Dodał  że zaangażowanie  naszej 
gminy powinno wynosić 40 % , ale występujemy do wojewody o zwiększenie środków i 
otrzymujemy ich nieco więcej.  Na podstawie tych uchwał wprowadzimy program osłonowy 
dla  osób,  dzieci  które  w  szkołach  potrzebują  pilnej  pomocy.  Kolejne  uchwały  dotyczą 
kryteriów dochodowych osób, które mogą z tych świadczeń korzystać. Tutaj jest mowa o 
kryterium które się podwyższa do 150 % jego wartości, czyli poszerzamy grupę osób, które 
mogą z tej pomocy skorzystać. Oznajmił, że jeżeli będą potrzebne dodatkowe wyjaśnienia to 
jest do dyspozycji pani Kierownik GOPS, która w jego imieniu przy pomocy dyrektorów 
szkół realizuje to zadanie. 
Pani  Beata  Strzelewicz zwróciła  się  z  zapytaniem  w  2013  r.  te  270  osób,  to  jaki  % 
wszystkich dzieci .
Pani  Marzena  Witkowska -  Kierownik  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej   w 
Gizałkach wyjaśniła,  że  liczby  procentowe  o  których  wspomniał  pan  Wójt,  to  jest 
odniesienie do środków, które z rządowego programu mogliśmy się ubiegać. Zwiększenie 
środków  następuje  wówczas  gdy  piszemy  do  wojewody  pismo  bardzo  szeroko 
umotywowane. Przez kolejne lata pan Wojewoda wyrażał zgodę. W  przedszkolu i szkołach 
na  terenie  naszej  gminy  jest  około  700  dzieci.  W  ub  roku  w  szkołach  i  przedszkolu 
dożywianiem objęto 290 dzieci i dodatkowo są też liczone osoby dorosłe mające zasiłki 
celowe.

Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na 
sali  obrad  obecnych  było  14  radnych  Uchwała  Nr  XXXVII/224/2014  w  sprawie 
ustanowienia  programu osłonowego w zakresie  dożywiania  dzieci  zamieszkałych na 
terenie  Gminy  Gizałki  "Pomoc  gminy  w  zakresie  dożywiania"  na  lata  2014-2020 
podjęta została jednogłośnie, tj. 14 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

2) Uchwała  Nr XXXVII/225/2014  w sprawie  określenia  zasad zwrotu wydatków za 
dożywianie, w tym za zakupione posiłki.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z 
radnych  nie  zabrał  głosu.  Wiceprzewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod 
głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  14  radnych  Uchwała  Nr 
XXXVII/225/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie, w tym 
za zakupione posiłki  podjęta została jednogłośnie, tj. 14 głosami za i stanowi załącznik nr 
7do protokołu. 

3)  Uchwała Nr XXXVII/226/2014 w sprawie podwyższenia  kryterium  dochodowego 
uprawniającego  do  przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie 
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim 
programem wspierania  finansowego  gmin  w zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
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Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały,  poprosił o zadawanie pytań. Nikt z 
radnych  nie  zabrał  głosu.  Wiceprzewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod 
głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  14  radnych  Uchwała  Nr 
XXXVII/226/2014 w sprawie podwyższenia  kryterium  dochodowego  uprawniającego 
do   przyznania  nieodpłatnie  pomocy  w  zakresie  dożywiania  w  formie  świadczenia 
pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 
wspierania  finansowego  gmin  w  zakresie  dożywiania  „Pomoc  państwa  w  zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020.  podjęta została jednogłośnie, tj. 14 głosami za i stanowi 
załącznik nr 8 do protokołu. 

4) Uchwała Nr XXXVII/227/2014 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2014.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Następnie pani Skarbnik przedstawiła 
zmiany w wydatkach i dochodach. Wiceprzewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań. 
Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu. Wiceprzewodniczący poddał  projekt  uchwały  pod 
głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  14  radnych  Uchwała  Nr 
XXXVII/227/2014  w  sprawie  zmian  planu  budżetu  na  rok  2014  podjęta  została 
jednogłośnie, tj. 14 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

5)  Uchwała  Nr  XXXVII/228/2014  w  sprawie  zmian  do  Wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Gizałki na lata 2014-2021.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały,  poprosił o zadawanie pytań. Nikt z 
radnych  nie  zabrał  głosu.  Wiceprzewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod 
głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  14  radnych  Uchwała  Nr 
XXXVII/228/2014  w  sprawie  zmian   do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Gizałki  na  lata  2014-2021  podjęta  została  jednogłośnie,  tj.  14  głosami  za  i  stanowi 
załącznik nr 10 do protokołu. 

6)  Uchwała  Nr  XXXVII/229/2014  w  sprawie zatwierdzenia  planu  pracy  Komisji 
Rewizyjnej na rok 2014.

Wiceprzewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały.  Następnie pan Kazimierz Wożniak 
Przewodniczący Komisji  odczytał  plan pracy Komisji  na 2014 rok.  Wiceprzewodniczący 
poprosił  o  zadawanie  pytań  zgłaszanie  uwag.  Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu. 
Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na 
sali  obrad  obecnych  było  14  radnych  Uchwała  Nr  XXXVII/229/2014  w  sprawie 
zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014 podjęta została jednogłośnie, 
tj. 14 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

PUNKT   7 - PRZYJĘCIE SPRAWOZDAŃ STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY 
GIZAŁKI Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2013.

Wolą  radnych  było  nie  odczytywanie  sprawozdań.  Radni  nie  wnieśli  uwag  do 
przedstawionych  w  materiałach  sprawozdań. Wiceprzewodniczący  Rady  poprosił  o 
głosowanie nad sprawozdaniami. Radni jednogłośnie tj. 14 glosami za przyjęli sprawozdania 
za ub. rok. 

PUNKT  8 – PRZYJĘCIE PLANÓW PRACY KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY 
GIZAŁKI  NA ROK 2014.  

Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczących Komisji o odczytanie planów prac 
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poszczególnych  Komisji.  W  miejscu  tym  nastąpiło  odczytanie  planów  przez 
Przewodniczących  poszczególnych  Komisji  Po  czym  nastąpiło  głosowanie  w  sprawie 
przyjęcia. Radni jednogłośnie tj. 14 glosami za przyjęli przyjęli plany pracy na rok 2014. 
Plany prac stanowią załącznik do protokołu. 

PUNKT  9 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Wiceprzewodniczący  Rady  otworzył  punkt  interpelacje  i  zapytania  radnych.  Radni  nie 
zabrali  głosu.  Pan  Wójt  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  nie  wpłynęły 
interpelacje. Dodał, że sprawy, które omówi są  związane z utrzymaniem dróg i przedstawi 
je w wolnych głosach i wnioskach.  

PUNKT  10 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Głos  zabrał  pan Wójt  i  oznajmił,  że  przedstawi  informacje  i  problemy dotyczące  ww. 
tematu.  Warunki pogodowe spowodowały bardzo niesprzyjające warunki na drogach. Były 
wykonywane  posypywania  dróg  gminnych  piaskiem  z  solą.  Pierwsze  posypywania  nie 
przyniosły odpowiednich skutków, ponieważ była   za mała  ilość soli  w  piasku,  gdy to 
zauważyli  zostało  wydane   polecenie  do  ZK  o  zwiększenie  ilości  soli.  Taki  sam  błąd 
popełniła  firma zajmująca się odśnieżaniem dróg wojewódzkich.  Dopiero podjęte w tym 
tygodniu działania spowodowały, że te drogi są przejezdne. Jeśli chodzi o drogi gminne, to 
posypywano je dwukrotnie. W dniu dzisiejszym będą posypywane po raz trzeci. Okazuje 
się, że sam piasek przy temperaturze minus 10 stopni się nie sprawdza, nie daje określonych 
skutków w zakresie bezpieczeństwa. 
Kolejna sprawa to problem z bezdomnymi psami. Obecnie w  przytulisku na terenie Zakładu 
Komunalnego znajduje się 10 psów. Wpływają kolejne zgłoszenia. Jeśli nie będzie chętnych 
do adopcji tych psów, to muszą zostać przekazane do schroniska. Koszt przekazania jednego 
psa  to  ok.  1825 zł.  Prosi  aby rozmawiać  z  mieszkańcami  o  zapobieganiu  nadmiernemu 
rozmnażaniu się psów. Jeśli ktoś potrzebuje psa to na stronie internetowej gminy są zdjęcia 
psów do zabrania.  Wyjaśnił,  że długo szukali  schroniska,  które zechciałyby przyjąć psy. 
Obecnie jest zawarta umowa ze schroniskiem w m. Baborówko koło Szamotuł.
Głos  zabrał pan Eugeniusz Walkowiak oznajmił,  że  ciekawi  go zakończenie  sprawy z 
oświetleniem ulicznym, czy gmina będzie musiała zapłacić karę 40 tys. zł. 
Pan Wójt wyjaśnił, że kara została już zapłacona łącznie z odsetkami, ponieważ wojewoda 
nałożył taki obowiązek.  Pisane odwołania pomimo umotywowania nie poskutkowały.
Pan Eugeniusz Walkowiak oznajmił,  że  tak  jak pan Wójt  wcześniej  powiedział,  w tej 
sprawie  definitywnie  zawinił  pracownik  urzędu  gminy.  A  obecnie  wygląda  to  tak,  że 
pracownik pozostanie  bezkarny,  a podatnik  będzie ukarany przez  tą  karę,  którą musimy 
zapłacić.  Podsumował:  nas  nie  stać  aby  zapłacić  te  pieniądze  Dodał,  że  na  ostatnim 
posiedzeniu Komisji Rolnictwa pan Wójt był świadkiem jak dwóch radnych się spierało, 
która droga jest  w gorszym stanie i  którą najpierw należałoby naprawić.  Powie,  że obie 
drogi należy naprawić. Za te 40 tys. zł byłyby około 70 gondoli żwiru. Po czym zwrócił się 
do Wójta: pan ma instrumenty w swoich rękach żeby te pieniądze z pracownika ściągnąć. 
Kolejna sprawa u schyłku poprzedniej kadencji jeden z pracowników naraził gminę na koszt 
100 zł i tego pana już nie ma od 3 lat w pracy. Oznajmił, że nie występuje jako obrońca tego 
pracownika  ale  u  niego  jest  tak:  zawiniłeś  odpowiadaj  i  tu  też  tę  sprawę  trzeba  tak 
rozstrzygnąć. 
Pan Wójt wyjaśnił, że nie powiedział, że tutaj pracownik nie będzie ukarany i że wszystko 
będzie zamiecione pod dywan, ale to są dwie różne sprawy: jedna sytuacja była kradzieżą, a 
druga  sytuacja  to  niedopatrzenie.  Dodał,  że  może  wiele  takich  sytuacji  podać  gdzie 
publiczne pieniądze były marnotrawione. Po czym zwrócił się do radnego: pan mówił, że 
temat działki zakończył się pozytywnie, tak dla gminy, ale nie do końca, ponieważ działka 
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była użytkowana w sposób bezumowny czego nie był pan uprzejmie dopowiedzieć, To też 
jest narażenie gminy na straty, a to nie jest jedyna działka w ten sposób użytkowana. Dodał, 
że  obecnie to  uregulował,  ale  właściciele  nie  są  zadowoleni,  bo  teraz  muszą  płacić 
dzierżawę, a przez jakiś czas nie płacili nic. 
Pan  Eugeniusz  Walkowiak  oznajmił,  że  w  jego  wypowiedzi  chodziło  o  skalę 
porównawczą: ile przez te zaniedbanie musimy zapłacić. 
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  nie  powiedział,  że  pracownik  nie  jest  karany,  ma  określone 
instrumenty, które wykorzystuje. Ale nie może powiedzieć, że ktoś naraził gminę na straty 
np. 20 tys. zł  i te pieniądze odda. Takich opcji nie ma póki co, ale kary określone muszą 
być. 
Pan Eugeniusz Walkowiak dodał, że pracownik ma zakres obowiązków i z tego powinien 
się rozliczyć żebyśmy nie płacili kar za czyjeś bzdurne zaniedbanie.
Pan  Wójt odpowiedział:  doskonale  pan  wie,  że  to  tak  do  końca  nie  jest,  ponieważ 
pracownik  podlega  zwierzchnikowi  i  tak  naprawdę  to  zwierzchnik  odpowiada  za 
niedopatrzenie pracownika. 
Pani  Beata  Strzelewicz zwróciła  się  z  zapytaniem czy wiadomo  ile  kosztowało  Urząd 
Gminy  utrzymanie  działki  na  ul.  Szkolnej  w odpowiednim stanie.  Wiadomo,  że  pewne 
zabiegi zawsze trzeba przeprowadzać. 
Pan Wójt  wyjaśnił,  że  ta  działka  jest  jednorazowo wykoszona  i  jeśli  sprawy w sądzie 
zostaną  do  końca  pomyślnie  zakończone  nie  będzie  odwołań,  to  działkę  można 
wydzierżawić odpłatnie. Jednorazowe wykoszenie działki to jest wydatek ok. 100 zł. Nie 
można obecnie jej  wydzierżawić,  ponieważ nie mamy odpowiednich dokumentów, jeżeli 
wpłyną to działkę można wydzierżawiać lub sprzedać, ale o tym poinformuje.
Pan Henryk Madalski zgłosił prośbę o posypanie najbardziej śliskich odcinków dróg w m. 
Ruda Wieczyńska i Obory. Zwrócił się też z zapytaniem: czy jakieś firmy złożyły oferty na 
budowę ścieżki rowerowej w m. Ruda Wieczyńska. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że dniu  jutrzejszym zapewne  oferty  zostaną  złożone.  Obecnie  są 
przyjmowane  telefony, zapytania związane z przetargiem. W piątek jest otwarcie ofert.   
Pan Zbigniew Bachorski poprosił o posypanie drogi gminnej Szymanowice w kierunku na 
Tomice. 
Pan Wójt odpowiedział, że wszystkie drogi będą w dniu dzisiejszym posypane. 
Pan Eugeniusz Walkowiak poprosił żeby na ul. Strażackiej w Gizałkach posypać chociaż 
200 m drogi od strony asfaltu.
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  posypane  zostaną  drogi  asfaltowe  i  tam  gdzie  jeździ  autobus. 
Zgłoszony przez radnego odcinek też zostanie posypany. 
Pan Tadeusz Kostuj oznajmił, że zgłaszał do pana Wójta prośby zarówno mieszkańców jak 
i  swoje  o  posypywanie  dróg  i  prace  były  wykonane  błyskawicznie. Odcinki  zostały 
posypane piaskiem. Również zgadza się z Panem Wójtem, że dodatek soli da lepszy efekt. 
Następnie  w  imieniu  mieszkańców  podziękował  panu  Wójtowi  za  pomoc.  Zwrócił  się 
również w sprawie oświetlenia.
Pan Henryk Glapa poprosił o naprawę oświetlenia w Czołnochowie (wadliwe urządzenie 
włączające i wyłączające)
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  jeśli  chodzi  o  oświetlenie  w  Czołnochowie  to  tam  wykonano 
przełączę tymczasowe ze względu na długi okres załatwiania wszystkich procedur (ok. 1 -go 
roku).  Trzeba  wymienić  moduł,  po  załączeniu  stałego  przyłącza  wszystko  będzie 
funkcjonowało prawidłowo.
Pan Tadeusz Kostuj  przedstawił,  że wpłynęło zaproszenie dla radnych na turniej  tenisa 
stołowego. Z pismem można się zapoznać w biurze rady. Następnie zaproponował aby do 
gazet lokalnych podać informację dotycząca psów znajdujących się w przytulisku gdyż w 
ten sposób łatwiej znajdą nowych właścicieli.   
Pan Wójt wyjaśnił, że ogłoszenia są zamieszczane na stronie internetowej oraz na tablicy 
gminy mogą jeszcze przekazać ogłoszenia na poszczególne sołectwa.
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Pan Zbigniew Ostrowski zwrócił się z zapytaniem: jak można zmobilizować właściciela do 
uwiązania wałęsającego się czworonoga.
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  sprawa  jest  trudna  bez  chipowania  zwierząt  temat  jest  nie  do 
rozwiązania 
Pan Kazimierz  Czajczyński poprosił  aby zobowiązać  energetykę  do  obcięcia  konarów 
drzew przy liniach energetycznych, ostatnio w ich miejscowości i sąsiednich trzy dni nie 
było prądu. Zgłasza też, że bobry wyrządzają szkody, ponieważ podgryzają drzewa, które 
spadają m. innymi na linie energetyczne. 
Pan Wójt  wyjaśnił,  że zgłoszenie będzie przekazane do energetyki,  ale  prosi, aby sołtys 
przekazał  do  gminy  miejscowość  i  konkretny  odcinek  linii  przy  którym  należy  obciąć 
konary.  Dodał,  że  na  terenie  Szymanowic  i  Czołnochowa  zostały  wykonane  prace 
energetyki związane z obcięciem gałęzi. 
Następnie Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się  do radnych i pozostałych uczestników 
obrad Sesji o zabieranie głosu. 
Pan Tadeusz Kostuj podziękował pani Małgorzacie Malinowskiej Dyrektor Zespołu Szkół 
w  Gizałkach  za  organizację  życia  kulturalnego  w  dni  wolne  (niedziela).  Oznajmił,  że 
występy  teatralne  oraz  recytacja  poezji,  pokaz  śpiewu to  pokaz  umiejętności  i  talentów 
dzieci. Imprezy te wzbogacają nasze życie kulturalne. 

PUNKT 11 - ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia  o  godzinie  11.15,  dziękując  jednocześnie  wszystkim  za  udział  w  obradach 
XXXVII Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

 Protokołowała                   Wiceprzewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                              Tadeusz Kostuj
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