
Protokół nr XXXII/2013 
   z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się

w dniu 20 sierpnia 2013 r.
     w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W  Sesji  Rady  Gminy  Gizałki  udział  wzięło  15  radnych,  co  stanowi  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  9.00 
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 
Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych).

   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:

1) w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarowania 
 nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Gizałki;

2) uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany  studium 
uwarunkowań i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Gizałki 
w części obrębów geodezyjnych: Białobłoty, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, 
Orlina Duża, Orlina Mała, Wierzchy, Wronów;

3) zmieniająca uchwałę  w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Gizałkach;

4) w sprawie ustanowienia logo Gminy Gizałki;

5) w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013;

6) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 
2013-2021.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.

            9. Wolne głosy i wnioski.
   10. Zamknięcie obrad.   
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Przewodniczący Rady odczytał porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do
przedstawionego  porządku. Radni  nie  zgłosili  uwag. Przewodniczący  poddał  porządek 
obrad  pod głosowanie. Radni jednogłośnie tj. 15 głosami za przyjęli porządek obrad. 

Przewodniczący Rady oznajmił,  że  odbył  się  konkurs  na stanowisko Dyrektora  Zespołu 
Szkół w Gizałkach i Białobłotach. Po czym Pan Wójt złożył podziękowania Pani Arlecie 
Dominiak, która pełniła funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Gizałkach przez okres 5 lat. 
Oznajmił, że miał przyjemność współpracy z Panią Dyrektor przez okres 2,5 roku. Dodał 
również, że ta kadencja była bardzo owocna. Po czym przedstawił w skrócie 5 letni okres 
dokonań  Pani  Dyrektor  i  w  imieniu  własnym,  samorządowców  i  mieszkańców  gminy 
Gizałki złożył podziękowania. Do podziękowań w imieniu własnym i Rady Gminy dołączył 
Pan Przewodniczący.
Następnie  Pan  Wójt  wręczył  Pani  Ewie  Marciniak  dokument  potwierdzający  wygranie 
konkursu  na  funkcję  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Białobłotach,  podziękował  za 
dotychczasową  dobrą  i  owocną  współpracę.  Pan  Wójt  złożył  również  gratulacje  oraz 
wręczył  dokument  potwierdzający  wygranie  konkursu  na  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w 
Gizałkach Pani Małgorzacie Malinowskiej. Pan Przewodniczący w imieniu własnym i Rady 
złożył  nowo  wybranym  Paniom  Dyrektor  życzenia  wszystkiego  dobrego  oraz  owocnej 
współpracy. 

PUNKT  3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący Rady  zwrócił się z zapytaniem do członków Rady, czy są uwagi odnośnie 
protokołu?. Głos zabrał radny Pan Henryk Madalski. Oznajmił, że na ostatniej Sesji pytał 
Pana Wójta o chodnik w Rudzie Wieczyńskiej i tutaj w protokole zamieszczona jest inna 
odpowiedź  Pana  Wójta,  po  czym  radny  odczytał  odpowiedź  z  protokołu:  „Pan  Wójt 
poinformował,  że jest  harmonogram prac.  Zaplanowano,  że do końca czerwca  zostanie 
wykonane oświetlenie i kanalizacja deszczowa, natomiast na początku 2014 roku zostanie 
ułożony chodnik. Umowa została w tej sprawie podpisana”. Następnie radny Pan Madalski 
dodał: myśli, że odpowiedź pana Wójta była inna. Pan Wójt potwierdził, że tak odpowiedź 
była: „do końca września”. Pan Madalski dodał,  że jeżeli  ktoś będzie czytał  protokół to 
powie, że jesteśmy do tyłu z pracami. Przewodniczący Rady oznajmił, że należy ten zapis 
poprawić. 

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 zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają pytania do przedstawionej 
informacji.  Głos zabrała Pani Katarzyna Lochdańska i zwróciła się  z prośbą o udzielenie 
informacji  odnośnie  zapisu  25  VII  2013  spotkanie  z  Marszałkiem  Województwa 
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Wielkopolskiego  w  sprawie  możliwości  dofinansowania  ze  środków  UE  budowy  i 
modernizacji  dróg  gminnych.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  jest  krótki  okres  przed  następną 
perspektywą  finansową  środków  wydatkowanych  przez  UE  na  obszarze  Polski.  Dwa 
tygodnie  temu  wystąpił  do  niego  Marszałek  Województwa  Wielkopolskiego  o  zajęcie 
stanowiska i złożenie zapotrzebowania w infrastrukturze drogowej. Oznajmił, że w latach 
2007-2013 nie było środków z UE na budowę, modernizację dróg gminnych. W tej chwili 
władze  krajowe  przymierzają  się  do  tego  ażeby  można  było  wprowadzić  możliwość 
sfinansowania z tych środków budowę dróg krajowych, lokalnych. Ale zanim to zostanie 
uczynione postanowiono zrobić rozeznanie co do potrzeb. Potrzeby naszej i innych gmin są 
ogromne. Wspólnie z Referatem  inwestycji zrobił bilans potrzeb, które nie byłyby realne do 
realizacji ze środków budżetu, ale w połączeniu ze środkami z UE gdzie dofinansowanie 
może być  od 50 do 85 %  można by choć w połowie te prace wykonać, to  zapotrzebowanie 
zostało złożone  do Marszałka,  wartość tych inwestycji to ok. 18 mln zł. Wyjaśnił, że po 
zebraniu  takich  informacji  od  innych  samorządów władze  wojewódzkie  przekażą  je  do 
władz krajowych po to, aby można było na drogi gminne pozyskiwać środki.   

6. Podjęcie uchwał:

Uchwała Nr XXXII/187/2013  w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad 
gospodarowania  nieruchomościami  wchodzącymi  w  skład  zasobu  nieruchomości  
Gminy Gizałki;

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  XXXII/187/2013  w 
sprawie zmiany uchwały w sprawie  określenia  zasad gospodarowania  nieruchomościami 
wchodzącymi w skład zasobu nieruchomości Gminy Gizałki  podjęta została jednogłośnie, 
tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Uchwała Nr XXXI/188/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gizałki w części 
obrębów geodezyjnych: Białobłoty, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Orlina Duża, Orlina 
Mała, Wierzchy, Wronów.

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  XXXI/188/2013  w 
sprawie   przystąpienia  do  sporządzenia  zmiany  studium  uwarunkowań  i  kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  gminy  Gizałki  w  części  obrębów  geodezyjnych: 
Białobłoty, Dziewiń Duży, Kolonia Obory, Orlina Duża, Orlina Mała, Wierzchy, Wronów 
podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Uchwała  Nr  XXXII/189/2013  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  Statutu  Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach. 

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  XXXII/189/2013 
zmieniająca  uchwałę   w  sprawie  Statutu  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w 
Gizałkach  podjęta  została  jednogłośnie,  tj.  15  głosami  za  i  stanowi  załącznik  nr 8  do 
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protokołu.

Uchwała Nr XXXII/190/2013 w sprawie ustanowienia logo Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Jako pierwszy 
głos zabrał Pan Tadeusz Kostuj i oznajmił, że jak już na Komisjach Łączonych mówił w 
literze G logo w miejscu grzybka powinna być truskawka. Uważa też,  że jeżeli  nie ma 
powodu, aby spieszyć się z podjęciem uchwały, to należy wnieść poprawki, aby za jaki czas 
znów nie poprawiać. Stwierdził, że dla niego ważniejsze jest obecnie wydanie pieniędzy np. 
na naprawę 
ogrodzenia  koło  dębu  w  Szymanowicach.  Był  to  jego  pierwszy  wniosek  i  byłaby  tu 
zachowana  hierarchia  potrzeb.  Zaproponował  aby  osoba,  która  przygotowała  projekt 
uwzględniła zgłaszane poprawki. Pani Grażyna Walczak stwierdziła, że szkoda, że zostali 
postawieni przed faktem dokonanym. Stwierdziła,  że wcześniej  nikt nie pytał  radnych o 
wzór  logo.  Uważa,  że  będzie  problemem z prawidłowym odczytaniem nazwy Gizałki  i 
obecne logo nie będzie odpowiednio promowało gminy. Pan Henryk Madalski podkreślił 
brak akcentu rolniczego, który charakteryzowałby Gminę Gizałki. Pani Beata Strzelewicz 
oznajmiła, że porównując inne logo zamieszczone na stronach internetu stwierdza, że mało 
kto eksperymentuje z napisem. Napis najczęściej jest czytelny i zrozumiały. W tle bardzo 
często są lasy, pole. I tak jak już wspomniała Pani Grażyna Walczak dla niej również ten 
napis  jest  nieczytelny.  Pan  Eugeniusz  Walkowiak oznajmił,  że  zgadza  się  z  panem 
Kostujem, że pośpiech tutaj nic nie daje i projekt powinien powrócić do Pani grafik, aby 
naniosła poprawki.  Stwierdził  też,  że projekt jest  nieodpowiedni.  Głos zabrał  Pan Wójt 
wyjaśnił,  że  jak  wcześniej  wspomniał  chodziło  o  to,  żeby  w  każdym  miejscu  nie 
eksponować  herbu  gminy,  który  powinien  być  obdarzony  odpowiednim  szacunkiem. 
Większość samorządów ma takie logo opracowane. Nad logo pracowali co najmniej rok. Na 
początku był pomysł na konkurs w szkołach, ale po rozmowach z fachowcami, którzy się 
tymi  sprawami  zajmują  uznali,  że  nie  ma  to  sensu,  ponieważ po przyjęciu  projektu  od 
ucznia trzeba by przekazać do fachowca, aby logo zostało opracowane zgodnie ze sztuką 
odnoszącą się do opracowywania tego typu znaków. Dlatego też skontaktowali się z osobą, 
która  zajmuje  się  tym  profesjonalnie.  Pani  grafik  pracowała  nad  projektem  pół  roku, 
przedstawiła kilkanaście prac, projekty przedstawiono do szkół, do plastyków, młodzież też 
się wypowiadała, i zdecydowanie najwięcej zwolenników otrzymał ten projekt. Na dwóch 
Komisjach łączonych też ten temat omawiano. Problem powstał na wczorajszej Komisji. 
Dalej Pan Wójt stwierdził, że nie jest wyróżnikiem naszej gminy ziarno zbóż czy truskawka. 
Po rozmowie z ludźmi, którzy przyjeżdżają do naszej gminy pierwszym skojarzeniem jakie 
tutaj mają jest las i grzyby. Oznajmił mamy rzekę Prosnę, mamy historyczną granicę na 
rzece  Prośnie,  mamy  spływy  kajakowe.  Uważa,  że  każdy  z  tych  elementów  jest 
przemyślany, cały znak jest kolorystycznie ciekawie dobrany i przyciąga wzrok. Każdy z 
elementów musi być na tyle prosty i wyraźny, aby po pomniejszeniu nawet do niewielkich 
rozmiarów był widoczny i czytelny.  Pan Tadeusz Kostuj oznajmił, że nieprawdą jest, że 
temat był przedstawiany na Komisjach Łączonych. Uczniowie tego też nie podejmowali. 
Rada pedagogiczna nie była kompetentna do uchwalania logo. Pierwsza dyskusja na ten 
temat z radnymi była przeprowadzona dopiero wczoraj. Tak jak radni zaproponowali, żeby 
uszczegółowić on wyraża wolę radnych i proponuje zrobić korektę. Na komisji były wnioski 
i  te  wnioski  należałoby  odpowiednio  oprawić.  Pani  Beata  Strzelewicz zwróciła  się  z 
zapytaniem  czy  Wójtowi  przedstawiono  wzór  w  pomniejszeniu,  takim  jak  np.  do 
zamieszczenia na długopisie i czy jest on wówczas czytelny. Pan Wójt wyjaśnił, że tak i  
wzór w pomniejszeniu jest czytelny.  Przewodniczący Rady oznajmił, że jak  już w dniu 
wczorajszym na posiedzeniu Komisji powiedział, nie wypowiada się gdyż nie jest znawcą w 
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tej  dziedzinie.  Dodał:  gdzie  dwóch  Polaków  tam  trzy  pomysły.  Obojętnie  co  by  nie 
zaproponowali zawsze można do czegoś się przyczepić. Z uwagi na to, że nikt więcej nie 
zabrał  głosu  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  Podczas 
głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr XXXII/190/2013  w 
sprawie  ustanowienia  logo  Gminy  Gizałki  podjęta  została  7  głosami  za,  przy 
1 przeciwnym i 7 głosami wstrzymującymi się. i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Uchwała Nr XXXII/191/2013 w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013.

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  XXXII/191/2013  w 
sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2013 podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami 
za  i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Uchwała Nr XXXII/192/2013 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gizałki na rok 2013-2021.

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  XXXII/192/2013  w 
sprawie  zmian  do  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy  Gizałki  na  rok  2013-2021 
podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

PUNKT 7 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan  Wójt  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  wpłynęły  dwie  interpelacje. 
Pierwsza Pana Tadeusza Kostuja w sprawie ustawienia znaków drogowych na terenie m. 
Szymanowice  oraz o usunięcie gałęzi, które grożą zerwaniem linek elektrycznych  oraz 
kwestia  naprawienia  lampy  oświetlającej  przystanek  autobusowy  w  m.  Leszczyca 
Odpowiedzi udzielił na piśmie 10 lipca br. Druga interpelacja p. Katrzyny Lochdańskiej o 
uporządkowanie  (wykoszenie)  rozwidlenia  dróg  w  miejscowości  Wronów  przy  drodze 
gminnej we Wronowie w kierunku Rudy Wieczyńskiej i Obór oraz przy wyjeździe z drogi 
Wronów  –  Wierzchy.  W związku  z  Dożynkami  Gminnymi  pracownicy  są  zajęci  przy 
porządkowaniu boiska Nowa Wieś i okolic Kościoła w Szymanowicach. Prace te  zostana 
wykonane w przyszłym tygodniu.  A  jeżeli zdążą to w tym tygodniu. 

PUNKT 8 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan  Tadeusz  Kostuj  poprosił  o  uszczegółowienie  miejsca  usytuowania  lampy- 
Szymanowice czy Leszczyca. 
Pan Wójt wyjaśnił, że geodezyjnie lampa jest usytuowana w m. Szymanowice. 
Pani Grażyna Walczak oznajmiła, że zgłaszała do pracownika Urzędu Gminy zbitą lampę 
na ul. Wodnej w Gizałkach i nadal  lampa nie świeci. 
Pan Wójt wyjaśnił, że  naprawa była zlecona do wykonawcy, sprawę ponowią.
Pani Katarzyna Lochdańska zgłosiła problem z zalewaniem sklepu i transformatora w m. 
Wronów. Wyjaśniła, że teren jest tam zaniżony i w okresie intensywnych opadów deszczu 
następuje wlewanie się wody do sklepu. Prosi aby sprawdzić ten stan po opadach.
Pan Wójt  wyjaśnił, że w m. Wronów jest problem z odprowadzaniem wody deszczowej. 
Nie ma gdzie jej odprowadzić, rowy które były zostały zniszczone, zobaczą.
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Pan Kazimierz Wożniak  zwrócił  się z  prośbą o załatanie  dziur  na drodze  Białobłoty- 
Orlina. 
Pan Wójt  poinformował, że będzie rozmawiał z Panią Prezes Zakładu Komunalnego czy 
jest  taka  możliwość,  czy  mają  mieszankę  asfaltową.  Oznajmił,  że  droga  ta  wymaga 
gruntownej  naprawy.  Potrzebne  są  duże  środki,  drogę  trzeba  ująć  w  budżecie  jako 
inwestycję. 
Pani Teresa Majdecka oznajmiła, że barierki na moście rzeki Prosna zostały pomalowane, 
ale prosi o naprawę dziur w przebiegającym tam chodniku.
Pan Kazimierz Woźniak zgłosił sprawę dalszej budowy chodnika biegnącego przy drodze 
wojewódzkiej  w  kierunku  drogi  Orlina  i  drogi  Garncarski  Kąt.  Oznajmił,  że  zrobione 
zostało po kilka metrów chodnika, ale dalej nic się nie dzieje. Prosi o monit w tej sprawie do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich.
Pan Mieczysław Sawicki  w imieniu mieszkańców wsi  Czołnochów zgłosił  prośbę,  aby 
postawić znak ograniczenia prędkości  na drodze powiatowej  Nowa Wieś w kierunku na 
Czołnochów. 

PUNKT 9 -  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Tadeusz Kostuj podziękował za udzielone odpowiedzi na złożone wnioski. W kwestii 
realizacji, przypomina wcześniej złożone pisma odnośnie postawienia znaków ograniczenia 
prędkości odpowiedź była, że to zostanie zrealizowane po założeniu wszystkich asfaltów, 
asfalty wykonano, znaków nadal nie ma. Jeżeli chodzi o ul. Aleja Niepodległości to tam jest 
wąski  pas  drogi.  Jest  prośba,  aby starać się  o  sponsora (np.  Firma wiatrowa),  chodzi  o 
wylanie przy tej drodze betonowych pasów - poboczy. Kolejna sprawa chwasty, przy drodze 
powiatowej i gminnej w części są usuwane. Trzeba rozmawiać jeżeli właściciel nie chce, lub 
nie może usunąć można zaproponować usługę i pieniądze wpłyną na rzecz gminy. Kolejna 
sprawa  droga  Czołnochów  w  kierunku  na  Robaków.  W  gminie  Gizałki  droga  została 
naprawiona, natomiast w części za mostem (sąsiednia gmina ) nie. Prosi aby zwrócono się 
do sąsiedniej gminy o naprawienie.  
Pani  Dopierała  zgłosiła  prośbę o naprawę  lampy w m.  Świerczyna  koło  posesji  pana 
Jankowskiego. 
Pan  Henryk  Glapa  zgłosił  prośbę o  wykoszenie  drogi  gminnej  w  m.  Nowa  Wieś 
przebiegającej od powiatowej w kierunku do wojewódzkiej (do ul. Wrzesińskiej.)
Pan Wójt wyjaśnił, że Zakład Komunalny miał pod koniec lipca zlecone do wykoszenia 
wszystkie  drogi  gminne,  jeżeli  pominięto  którąś  z  dróg to  przeprasza  myśli,  że  Zakład 
Komunalny wykosi.
Pan Kazimierz Czajczyński ponowił wniosek jaki złożył na przedostatniej Sesji w sprawie 
załatania wyrwy na drodze w Koloni Ostrowskiej przy posesji pana Fimiaka .
Pan Wójt wyjaśnił, że do końca września cała ta droga ma być robiona. 
Pan Kazimierz Czajczyński  zgłosił, aby w m. Studzianka z Funduszu Sołeckiego zrobić 
całość drogi do figury 
Pan Wójt wyjaśnił, że  na tyle  ile jest środków to drogę zrobią.
Pan Zenon Tomaszewski oznajmił, że Wójt o drodze mówił na ostatniej sesji.
Pan Andrzej Weber  zgłosił sprawę dziurawego dachu i  zacieków po murach wewnątrz 
budynku WTZ.
Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o dach na tym obiekcie, to mają w planie rozbudowę i 
podwyższenie. Jest projekt, jest pozwolenie na budowę. Próbują załatwić środki finansowe. 
Obecnie będzie wykonywana termomodernizacja sali i przy tej okazji poproszą wykonawcę, 
aby w ramach dodatkowej usługi dach zabezpieczył.
Pan Andrzej Weber zgłosił, że w okresie przerwy wakacyjnej, być może że ze względu na 
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zlikwidowanie  ogrodzeń,  został  przecięty  dach  na  garażu.  Sprawa  została  zgłoszona  na 
policję i będzie prosił, aby policja tam częściej zaglądała. 
Pan  Jerzy  Moryson złożył  gratulacje  wybranym Paniom Dyrektorkom Szkół  z  terenu 
gminy Gizałki. Wyraził nadzieję, że może uda się jeszcze wystawić „Obronę Sokratesa”. 
Następnie w imieniu Pana L. Abramowicza i własnym złożył podziękowania panu Wójtowi 
za pomoc przy usunięciu z gniazda padniętych bocianów. Prosi również, aby zasypać dziurę 
na drodze, sprawę zgłaszał na poprzedniej  sesji.
Pan Wójt wyjaśnił, że naprawa drogi była zgłaszana do Pani Prezes Zakładu Komunalnego 
myślał, że jest już wykonana. 
Pan Jerzy Moryson zgłosił, że w m. Szymanowice park jest nie wykoszony. 
Pan Wójt stwierdził, że park jest wykoszony, wykaszany jest regularnie co 3,4 tygodnie. 
Pan  Jerzy  Moryson podziękował  za  wykoszenie  cmentarza  w  Wierzchach,  ale  już 
ponownie  pozarastało.  Uważa,  że  problem rozwiązałoby przeznaczenie diet  sołtysów na 
fundusz w celu zatrudnienia osoby do utrzymania porządku. Złożył podziękowania p. Sołtys 
wsi  Świerczyna,  Paniom  z  KGW  i  Panu  Zenonowi  Tomaszewskiemu  za  wspaniale 
przygotowane dożynki wiejskie.
Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o wykaszanie poboczy i wykaszanie terenów zielonych 
to w tym roku jest problem. Park w Szymanowicach wykaszali 2-3 razy w roku. W tym roku 
był już 3 razy koszony. Prawdopodobnie trzeba będzie 4 raz wykosić. Wszystko wiąże się z 
kosztami. 
Przewodniczący  Rady  Gminy  złożył  podziękowania  Paniom  i  Panom  Sołtysom  za 
rozwiezienie chlebków dożynkowych. W imieniu Pana Wójta i swoim zaprosił wszystkich 
na  Dożynki  Gminne  mające  się  odbyć  w  m.  Nowa  Wieś.  Dodał,  że  zwyczajem  lat 
poprzednich prosi o złożenie symbolicznych datków na dożynki na listę u Pani J. Roszak. 
Pan Wójt zaprosił wszystkich obecnych na Dożynki Gminne. Wyjaśnił, że datki zebrane ze 
sprzedaży chlebków przeznaczane są na konsumpcje, zakup produktów na przegotowanie 
grochówki, kiełbaski. 
Pan  Jerzy  Moryson zabrał  głos  w  sprawie  logo  i  stwierdził,  że  radna  Pani  Grażyna 
Walczak ma rację, logo jest nieczytelne. Uważa, że należałoby się nad tym tematem jeszcze 
zastanowić.
Pan Mecenas  wyjaśnił: logo nigdy nie ukaże się samodzielnie tylko z nazwą m. Gizałki. 
Logo winno przedstawiać rzeczy charakterystyczne dla danej gminy. To co jest w tym logo 
charakteryzuje tę gminę i o to chodziło. 
Pan  Jerzy  Moryson oznajmił,  że  jak  zrozumiał  Pan  Wójt  mówił,  że  logo  będzie 
zamieszczane bez herbu na długopisach. Uważa, że logo jest nieczytelne. 

PUNKT 10 - ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia  o  godzinie  10.10,  dziękując  jednocześnie  wszystkim za  udział  w  obradach 
XXXII Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała                    Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                              Roman Rojewski
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