
Protokół  Nr XXV/2012
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się

w dniu 29 października 2012 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Gizałkach

W Sesji  Rady Gminy udział wzięło 13 radnych, co stanowi 93,33 % składu osobowego 
Rady – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w Sesji udział wzięli 
sołtysi  –  lista  obecności  stanowi  załącznik  nr 2  do  protokołu  oraz  zaproszeni  goście, 
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych - lista obecności stanowi załącznik nr 3 
do protokołu.

Radni nieobecni:
Pani  Teresa Majdecka  -  nieobecność usprawiedliwiona
Pani  Beata Strzelewicz  -  nieobecność usprawiedliwiona

Przewodniczący Rady Gminy Gizałki Pan Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia 
o  godzinie  10.00,  kolejno  witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie 
stwierdził quorum Sesji (13 radnych).

PUNKT 2 – PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie, które już nastąpiło. 

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 Aneksu Nr 4 do POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO 
         zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie 

    Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad 
    funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla 
    gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu 
    Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach  

                            z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”;

2) w  sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012;

3) w  sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na 
    lata 2012 – 2021.

         7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

           8. Interpelacje i zapytania radnych.

           9. Wolne głosy i wnioski.
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        10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  zapytaniem  czy  są  propozycje  zmian  do 
przedstawionego  prządku  obrad.  Głos  zabrał  pan  Wójt  i  oznajmił,  że  chciałby  wnieść 
autopoprawkę  do uchwały w sprawie  zmian  planu  budżetu  na  2012 r.  w ub.  tygodniu 
otrzymali informację, że OSP Gizałki ma możliwość otrzymania dodatkowego sprzętu. Do 
zakupu muszą uzupełnić  wkład własny w wysokości  1 970 zł.  Jest  to  niewielka kwota 
dlatego  proponuje  zmiany w uchwale,  w  dziele  754  rozdz.  75412  -  Ochotnicze  straże 
pożarne,  prosi  dopisać  1970 zł.  Wówczas  materiały,  które  radni  otrzymali  dzisiaj  będą 
miały takie brzmienie jakie powinna mieć treść uchwały, którą proponuje przegłosować. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawkę. Radni jednogłośnie przyjęli 
autopoprawkę.  Po  czym  Radni  jednogłośnie,  tj.  13  głosami  za,  przyjęli  przedstawiony 
porządek obrad.

PUNKT  3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do członków Rady, czy starym zwyczajem 
zapoznają się z protokołem indywidualnie, który jest dostępny podczas sesji jak  również 
do wglądu w Biurze Rady. Poprosił o przyjęcie protokołu poprzez głosowanie. Głos zabrał 
pan  Henryk  Madalski  i  oznajmił,  że  jest  błąd  w  zapisie  nad  głosowaniem uchwały  w 
sprawie podziału Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, ustaleniaich granic liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu, ponieważ jego głos był przeciwny a w protokole jest zapis: 
1 głos wstrzymujący się. 

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 Grażyna Walczak i zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie jakie 
są  ustalenia,  efekty  odnośnie  spotkania  z  przedstawicielem  firmy  promującej  tereny 
inwestycyjne. Pan Wójt wyjaśnił, że Gmina posiada grunty inwestycyjne, spotkanie odbyło 
się w celu omówienia zasad finansowania takiej promocji. Prowadzone są też rozmowy z 
urbanistą na temat wyznaczenia nowych terenów. Na początku roku 2013 będą robione 
zmiany  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego. 
Formalnie zatwierdzamy je uchwałą rady. Po wyznaczeniu terenów, firma promująca tereny 
inwestycyjne  zamieści  je  na  swoim  portalu  internetowym.  Jeśli  chodzi  o  objazd  dróg 
gminnych, to chcieli sprawdzić jak wygląda stan nawierzchni. Ustalono, że w tym roku 
trzeba wykonać drobne naprawy, ale tylko tam, gdzie jest to bardzo konieczne. Na przykład 
na pograniczu miejscowości Świerczyna i Wierzchy wykonany zostanie odcinek około 200 
metrów ze  żwiru.  Nawierzchnia  drogi  jest  tam bardzo podziurawiona.  Prawdopodobnie 
wykonany zostanie też krótki odcinek (50 do 100 m) drogi w Rudzie Wieczyńskiej. Głos 
zabrał pan Krzysztof Andrzejewski i poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie: 17.10 
udział  w  kontynuacji  procedur  odbiorczych  inwestycji  „Budowa  przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji...” na czym polegał odbiór?. Kolejna sprawa w 
tym samym dniu spotkanie ze przedstawicielem Spółki Eviva. Jakie są dobre wiadomości?. 
Pan Wójt wyjaśnił,  że jeżeli chodzi o inwestycję,  która będzie realizowana na obszarze 
Gminy  Gizałki  -  budowa  siłowni  wiatrowych  to  inwestor  stoi  na  stanowisku,  że  w 
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przyszłym roku rozpocznie się ta inwestycja. Obecnie rozmowy dotyczyły przyjęcia przez 
gminę  gruntów,  które  będą  wykupione  przez  Spółkę  w  celu  poszerzenia  pasów  dróg 
gminnych. Drogi mają  od 2,5 do 4 m, a w celu przetransportowania elementów siłowni 
wiatrowych taka droga musiałaby mieć przynajmniej 6-7 m szerokości. Rozmowy toczyły 
się też na temat procedur związanych z poszerzeniem dróg. Właściciele gruntów otrzymają 
odpowiednie  odszkodowanie  od  inwestora,  który  będzie  budował  siłownie  wiatrowe. 
Natomiast jeżeli chodzi o inwestycję „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
sieci kanalizacji...” to są na etapie odbiorów,  planują  zakończyć inwestycję pod koniec 
listopada.  Podkreślił,  że  nie  będzie  to  łatwe,  ponieważ  w  tej  chwili  są  na  etapie 
szczegółowego przeglądu sieci kanalizacyjnych i tam gdzie są usterki, wady wykonawca 
poprawia.  Aby  wszystko  sprawdzić  trzeba  przejść  ponad  9  km  sieci.  Przeglądu  sieci 
dokonują  pracownicy  Urzędu  Gminy  wspólnie  z  inspektorem nadzoru  i  pracownikami 
wykonawcy. Głos zabrał pan Kazimierz Woźniak i  zwrócił  się z zapytaniem w sprawie 
udzielenia informacji odnośnie spotkania z geodetą oraz właścicielem gruntów, na których 
wykonano drogę w m. Krzyżowka i kolejna sprawa  dotyczy  wykupu gruntów pod drogę 
gminną w m. Białobłoty,  o  którą drogę chodzi?.  Pan Wójt  wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o 
podpisanie aktu notarialnego na wykup gruntów pod drogę gminną w m. Białobłoty. Jest to 
droga  na  pograniczu  m.  Dziewiń  –  Białobłoty.  Pewien fragment  tej  drogi  nie  stanowił 
własności gminy obecnie jest wykupiony. Jest to pierwszy odcinek od strony miejscowości. 
W ciągu najbliższych 2 lat planują na tej drodze wykonać dywanik asfaltowy. Chodzi o to 
żeby nie powtórzyła się sytuacja jaka miała miejsce w miejscowości Krzyżówka gdzie  wg 
rzeczoznawcy,  który  został  powołany  przez  właściciela  gruntu  droga  jest  na  gruncie 
prywatnym. Obecnie właściciel domaga się uregulowania formalnego. Informacja stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ
1)Uchwała  Nr  XXV/127/2012  w  sprawie  Aneksu  Nr  4  do  POROZUMIENIA 
MIĘDZYGMINNEGO zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia 
Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n.  „Zorganizowanie i nadzór nad 
funkcjonowaniem  systemu  gospodarki  odpadami  i  osadami  ściekowymi  dla  gmin 
objętych POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu  Zagospodarowania Odpadów 
Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. 
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały,  następnie  poprosił  o  zadawanie  pytań. 
Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod 
głosowanie. Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr 
XXV/127/2012  w  sprawie  Aneksu  Nr  4  do  POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNEGO 
zawartego  w  dniu  7  października  2008  roku  w  sprawie  powierzenia  Gminie  Jarocin 
przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem 
systemu  gospodarki  odpadami  i  osadami  ściekowymi  dla  gmin  objętych 
POROZUMIENIEM  wraz  z  budową  Zakładu   Zagospodarowania  Odpadów  Jarocin  z 
siedzibą w Witaszyczkach  z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.  została podjęta 
jednogłośnie, czyli 13 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

2) Uchwała Nr XXV/128/2012 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały,  następnie  poprosił  o  zadawanie  pytań. 
Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod 
głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  13  radnych Uchwała  Nr 
XXV/128/2012  w sprawie zmian planu budżetu na rok 2012 została podjęta 13 głosami za, 
czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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3)  Uchwała Nr XXV/129/2012 w sprawie zmian do Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy Gizałki na lata 2012 – 2021.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały,  następnie  poprosił  o  zadawanie  pytań. 
Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu.  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod 
głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  13  radnych  Uchwała  Nr 
XXV/129/2012  w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na 
lata  2012  -  2021  została  podjęta  13  głosami  za,  czyli  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik  nr 8 do protokołu.
1)
PUNKT 7 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 
Pan Wójt oznajmił,  że w okresie międzysesyjnym wpłynęły 4 interpelacje.  Pierwsza od 
pana Henryka Madalskiego w sprawie zamontowania lampy ulicznej przy przystanku w m. 
Obory.  Postarają  się  w  tym  roku  lampę  zamontować.  Pani  Beata  Strzelewicz  złożyła 
interpelację  w  sprawie  sprawdzenia  stanu  technicznego  przepustu  drogowego  w 
miejscowości Tomice - Młynik. Przepust sprawdzili, ustalono że jest potrzeba gruntownego 
remontu, podmurowania przyczółków. Jest to duża inwestycja, którą trzeba zaplanować w 
najbliższych  latach.  Obecnie  miejsce  gdzie  zapadł  się  grunt  zagęszczono  i  nie  stwarza 
zagrożenia dla ruchu drogowego. Natomiast jeżeli chodzi o wyrównanie nawierzchni drogi 
z Tomic do miejscowości Tomice - Młynik, to częściowo nawierzchnię wyrównano poprzez 
nawiezienie  kruszywa  granitowego.  W 2013  droga  ta  będzie  musiała  być  gruntownie 
wyremontowana przy okazji kontynuacji inwestycji drogowej, która będzie  zaczęta w tym 
roku. Pani Katarzyna Lochdańska złożyła interpelacje w sprawie naprawy chodnika w m. 
Wronów  oraz  w  sprawie  usunięcia  drzew  przy  drodze  wojewódzkiej.  Te  interpelacje 
przekazane zostały do ZDW z prośbą o ich załatwienie. Drzewa są  ujęte do planu wycinki 
zostaną usunięte w roku 2013, chodnik też ma być wykonany w kolejnych latach.

PUNKT  8 -  INTERPELACJE  I ZAPYTANIA RADNYCH
Pan  Zbigniew  Bachorski zgłosił  prośbę  w  sprawie  naprawy  drogi  z  Tomic  do 
Szymanowic, Sołtys pan Andrzej Matysiak dodał, że również  na tej drodze trzeba naprawić 
przepust. Pan Wójt stwierdził, że przepust ten wymaga gruntownej naprawy, taki wydatek 
należy ująć w planie inwestycyjnym, ponieważ  zarówno remont jak i wymiana przepustu 
to  koszt  od  60-  120  tys  zł.  Pan  Matysiak  poprosił,  aby  obecnie  ze  względu  na 
bezpieczeństwo przepust  zasypano.
Pan Eugeniusz Walkowiak – zgłosił prośbę, aby oczyszczono zamulane przepusty na ul. 
Strażackiej  w  Gizałkach.  Poprosił   również  o  udzielenie  odpowiedzi  na  zapytanie  z 
poprzedniej sesji: do kogo należy droga, która łączy ul. Szkolną z ul. Kaliską?. Pan Wójt 
wyjaśnił,  że  jest  to  droga  gminna,  ktoś  nawiózł  ziemi,  ale  droga  jest  przejezdna.  Pan 
Eugeniusz  Walkowiak zgłosił,  że  na  tej  drodze  leżą  też  betony.  Pan Wójt  wyjaśnił,  że 
jechał tą drogą i betonów nie widział. Dodał, że w  tym tygodniu pracownicy wykoszą rów. 
Stwierdził, że  można by wykoszenie scedować na  spółkę wodną, ale wie, że spółka nie 
posiada takich środków. 
Pani Katarzyna Lochdańska  zgłosiła prośbę o załatanie dziur na drodze gminnej w m. 
Wronów i Toporów. 
Pan  Krzysztof  Andrzejewski  przypomina  o  załataniu  dziur  na  drodze  powiatowej, 
(zgłaszał te sprawę wcześniej radnemu powiatowemu). Na drodze gdy pada deszcz stoją 
kałuże. Miejsce to znajduje się na wysokości posesji pana Drobniewskiego i p. Adaszaka. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  naprawę  zgłosił  do  ZDP i  otrzymał  odpowiedź,  że  w  ramach 
gwarancji droga zastanie naprawiona.
Pan Tadeusz Kostuj  ponowił prośbę o naprawę dróg powiatowych w Szymanowicach. 
Kolejna sprawa, czy pan Wójt mógłby wystąpić do firmy wiatrakowej o założenie lamp 
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wzdłuż ulicy Parkowej (końcówka ulicy, gdzie będzie transformator). Pan Wójt wyjaśnił, że 
na ul. Parkowej są lampy i dwie kolejne będą dołożone. Jeżeli chodzi o dodatkowe lampy 
można by wystąpić o sponsoring, ale ostatecznie jeszcze nie wiadomo kto będzie budował 
wiatraki, ponieważ firmy, które są inwestorami czasami sprzedają swoje udziały i na dzień 
dzisiejszy nie wiadomo z kim rozmawiać. W momencie gdy rozpocznie się budowa będą 
mogli  podjąć  rozmowy.  Uważa,  że  propozycja  jest  dobra.  Co  do  drogi  powiatowej  w 
miejscowości Szymanowice to stan nawierzchni jest fatalny. Rozmawiał w tej sprawie z 
panią Dyrektor ZDP, ze Starostą na przyszły rok nie mają tej drogi w planie finansowym. W 
aspekcie tego, że kiedyś będą musieli skończyć ścieżkę rowerową,  to po zakończeniu tej 
inwestycji zasadnym byłoby położyć nowy dywanik na drodze. Oznajmił, że zdanie ZDP 
i  powiatu  jest  takie,  że  na  innych  drogach  powiatowych  w  naszej  gminie  również  są 
potrzeby i też uważa,  że na razie do czasu gdy będzie można naprawić tę  drogę musi 
pozostać taka jaka jest. Przewodniczący Rady oznajmił, że ze zdaniem ZDP się zgadza, 
uważa, że niezbędna obecnie jest droga w Orlinie i w pierwszej kolejności należy tę  drogę 
wykonać. Jeżeli chodzi o lampy to uważa, że do sprawy stawiania nowych lamp należy 
podchodzić ostrożnie, ponieważ lamp jest nastawiane a później nie będzie środków, aby 
płacić za oświetlenie. 
Pan  Henryk  Madalski   zgłosił,  aby  załatano  dziurę  na  drodze  Ruda  Wieczyńska  - 
Wronów.  Przewodniczący  Rady  dodał,  że  również  na  względzie  pozostaje  wcześniej 
zgłaszane  przez  sołtysa  postawienie  znaku  dotyczącego  ograniczenia  tonażu.  Pan  Wójt 
dodał, że  znaki drogowe  będą zakupione.
Pan  Roman  Matelski-  zgłosił  do  naprawy  przepust,  który  się  zapada.  Przepust  ten 
znajduje się na drodze wojewódzkiej przy skrzyżowaniu na Garncarski Kąt. Kolejna sprawa 
w tym roku usłyszeli, że ma być dokończony chodnik przy szkole w Białobłotach, czy coś 
wiadomo w sprawie. Pan Wójt wyjaśnił, że przepust znajduje w pasie drogi wojewódzkiej i 
zostanie  zgłoszony do ZDW.  Jeżeli  chodzi  o  chodnik  przy szkole  to  był  na  miejscu  z 
dyrektorem Oddz. Z D Ostrów i zadanie jest  ujęte w planie inwestycyjnym do wykonania, 
ale nie w tym roku. 
Pan Krzysztof Andrzejewski   zgłosił prośbę o naprawę drogi Gizałki Las. Oznajmił, że 
środki  Funduszu Sołeckiego na 2014 r. nie wystarczą. Zaproponował, aby dołożono ze 
środków budżetu gminy. Pan Wójt wyjaśnił, że w tej chwili mają pozwolenie na usunięcie 
drzew z miejsca gdzie geodezyjnie wyznaczona jest droga i w 2014 roku planują drogę 
robić.  Pan  Krzysztof  Andrzejewski  stwierdził, że  nie  ma  wyjazdu  w  kierunku  drogi 
gminnej  do Wronowa,  droga jest  nieprzejezdna.  Pan Wójt  wyjaśnił,  ze  był  na  miejscu, 
rozmawiał z mieszkańcem, który tam ma posesję przy drodze i  on twierdził, że droga jest  
w miarę dobra. Gmina 2 lata temu nawiozła na tę drogę sporo kruszywa. Być może, można 
poprawić nawierzchnię ale to nie jest tak, że droga nie jest nieprzejezdna. W planach jest 
wykonanie  przejazdu w drugą stronę do Gizałek. 
 
PUNKT  9 -  WOLNE  GŁOSY  I  WNIOSKI 
Przewodniczący Rady oznajmił,  że  zanim udzieli  głosu  pozostałym osobom prosi  pana 
Wójta o zabranie głosu i  przedstawienie informacji. Pan Wójt oznajmił, że Gmina Gizałki 
27 września br. złożyła trzy wnioski do Zarządu Województwa Wielkopolskiego z prośbą o 
dofinansowanie  3  inwestycji.  Jest  to  ostatnie  rozdanie  środków  unijnych  jakie  były 
planowane  na  2007  -2013  .  Z  obszaru  województwa  Wielkopolskiego  wpłynęło  346 
wniosków, pozytywnie rozpatrzono 293,  natomiast dofinansowanie uzyskało zaledwie 70 
kilka wniosków. Nasze 2 wnioski, czyli rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z przebudową 
części dachu z nadbudową  i dociepleniem  sali w miejscowości Gizałki uplasowała się na 
miejscu 14, Unia Europejska zabezpiecza 450 225 tys zł, pozostała cz. środków pochodzić 
będzie  z  budżetu  gminy.  Drugi  wniosek  „Budowa  ścieżki  rowerowej  wraz  z  budową 
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kolektora deszczowego i linii  oświetlenia ulicznego w miejscowości Ruda Wieczyńska” 
uplasował się na 15 miejscu. Dofinansowanie z UE 0,5 mln. Stosowne umowy  podpisał w 
dniu  18  października  br.  W  tej  chwili  pozostaje  realizacja.  Kolejny  wniosek  dotyczy 
kontynuacji ścieżki rowerowej z Szymanowic do Leszczycy. Na ten wniosek  otrzymamy 
193 tys. zł dotacji. W sumie na wsparcie naszych inwestycji z UE  wpłynie 1 143 225 tys.  
zł.  Na ponad 300 złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono 70 i tu nie ma żadnego 
innego wniosku z terenu powiatu pleszewskiego a są dwa z Gminy Gizałki.  Złożylibyśmy 
trzeci  wniosek,  ale  budżetowo nie  bylibyśmy w stanie  zadań udźwignąć.  Muszą  zostać 
skończone wcześniej zaplanowane inwestycje. Pozostaje jeszcze nie do końca wyjaśniona 
sprawa kanalizacji, która jest obecnie na etapie odbiorów i sprawdzania zasadności żądań 
wykonawcy co do dodatkowych kwot jakie sobie życzy odnośnie tej inwestycji. Po czym 
pan Wójt poinformował, że kolejna informacja dotyczy wskazania przedstawiciela gminy 
do Powiatowej Rady Zatrudnienia, który będzie nas reprezentował. Oznajmił, że proponuje 
tę samą osobę, która była dotychczas tj. pana Zbigniewa Bachorskiego. Powiatowy Urząd 
Pracy był zadowolony z tej współpracy. Wobec czego wyda odpowiednie zarządzenie w 
sprawie.  Głos  zabrał  Przewodniczący Rady i  w imieniu własnym i wszystkich radnych 
złożył panu Wójtowi podziękowania za poczynione starania celem pozyskania środków z 
UE. Myśli również, że odpowiednim podziękowaniem dla p. Wójta będzie jak powstaną  te 
kolejne potrzebne inwestycje.  Powstanie chodnik w Rudzie Wieczyńskiej,  o  którym się 
wiele lat mówiło. Cieszy również rozbudowa świetlicy w Gizałkach, która na pewno jest 
bardzo potrzebna. Z kolei głos zabrał pan Andrzej Weber i oznajmił, że cieszy informacja o 
pozyskaniu  środków na  rozbudowę WTZ.  Z  tego  względu  również,  że  może  wreszcie 
rozwiązany zostanie problem z ogrzewaniem tych obiektów. Z tym problemem zarówno 
WTZ jak i szkoła borykają się od dawna. Piec jest nieodpowiedni do obiektów,  ponoszą 
dość duże koszty ogrzewania. Po czym pan Andrzej Weber zgłosił prośbę o wymianę drzwi 
zewnętrznych prowadzące do sali OSP. Pan Wójt wyjaśnił, że w tym roku zainwestowali 
sporo środków w strażnicę Gizałki. W tej chwili wykonywana jest łazienka oraz przyłącze 
energetyczne.  Jeżeli  jakieś  środki  wygospodarują,  to  w  tym  roku  drzwi  wymienią. 
Ponownie głos zabrał Pan Weber i poprosił,  aby będący na liczniku WTZ przepływowy 
ogrzewacz wody przenieść  na straż. Pan Wójt odpowiedział, że  będzie przełączony.  
Pan  Henryk  Osman  zwrócił  się  z  prośbą  aby  w  ramach  bezpieczeństwa  na  drodze 
wojewódzkiej  przy  Szkole  w  Białobłotach   zainstalować  światło  pulsujące  lub  inne 
ostrzeżenie.
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  przed  wykonaniem  czegokolwiek  przez  ZDW,  na  kolejnych 
odcinkach dróg sprawdzana jest wypadkowość. W tej sprawie był już trzykrotnie w ZDW 
i padło tam stwierdzenie, że nikt tam nie zginął. Szkoda, że teraz musiał zginąć człowiek, 
być może inaczej podejdą do tematu. Ponownie głos zabrał pan Osman i zgłosił, że przy 
zjeździe  z  drogi  wojewódzkiej  na  drogę  do  Orliny  brak  jest  znaku  ostrzegającego 
o  skrzyżowaniu. 
Pan  Stanisław  Mikołajewski   zgłosił,  że  na  zebraniu  wiejskim  rozmawiali  na  temat 
odcinka drogi regulowanej przez sąd 250 m. oraz ul. Wąskiej gdzie załatano największe 
dziury i zgłasza prośbę aby pozostałe również naprawić. Pan Wójt wyjaśnił, że w tym roku 
ze względu na budżet nie będzie można napraw wykonać.
Pan Henryk Glapa oznajmił, że na zebraniu wiejskim już zgłaszali, że są dziury na drodze 
w kierunku  do  mostu  w  Czołnochowie  i   naprawy wymaga  droga  przy  SKR.  Prosi  o 
wykonanie napraw przed zimą. Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa była zgłaszana przez radnego, 
spróbują tych napraw dokonać, o wykonanie  prac będą prosili Zakład Komunalny.
Pan Kazimierz Czajczyński zgłosił, że  rolnicy pytają go kiedy nastąpi wypłata akcyzy za 
paliwo.  Pan  Wójt  poinformował,  że  środki  z  Urzędu  Wojewódzkiego  wpłynęły  26 
października br. (piątek). W dniu jutrzejszym nastąpi wypłata. 
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Pan Marian Kaźmierski  zgłosił, że koło posesji p. Roszaka wykopany został rów przez 
spółkę (100 m), oraz przełożono mostek, ale tam należy dołożyć rur. Pan Wójt wyjaśnił, że 
będzie rozmawiał z Prezesem spółki obecnie przekazali Spółce rury na m. Obory i Wronów. 
Sprawę ilości rur ustali z prezesem.
Pan  Krzysztof  Andrzejewski oznajmił,  że  zapewne  każdego  ucieszyła  wiadomość 
o pozyskanych środkach na złożone wnioski,  ale  smuci,  że  na salę we Wierzchach był 
wniosek  3  lata  temu złożony i  nie  jest  realizowany.  Pan Wójt  zwrócił  się  do  radnego 
z  zapytaniem:  czy  patrzył  w  materiałach  sesyjnych  w  zmiany  budżetu?.  Dziwi  go 
wystąpienie,  ponieważ w projekcie są środki zabezpieczone na realizację tej  inwestycji,  
w tym roku.  
Pan Leszek Szymczak  zgłosił  aby naprawiono uszkodzoną lampę na przystanku w m. 
Orlina, przy drodze wojewódzkiej. Pan Wójt wyjaśnił, że ta lampa była 4 razy naprawiana i 
za każdym razem zniszczona. Może zainstalują nową lampę .
Pan  Tadeusz  Kostuj zwrócił  się  z  zapytaniem:  czy  w  związku  z  zapewnieniem 
bezpieczeństwa na drogach będzie jeszcze  w tym roku szansa oznakowania najbardziej 
przelotowych tras?. Kolejna sprawa dotyczy estetyki przy dębie,  prosi aby przed 11 XI 
zdążyć.  Po  czym złożył  podziękowania  wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do  wydania 
wierszy i  uroczystej  wieczornicy  poświęconej  poezji  M.C.  Abramowicza.  Oznajmił,  że 
spełniły się  jego prośby,  dotyczące  nagrania  z  tej  uroczystości.  Następnie  na ręce  pani 
Dyrektor Szkoły w Gizałkach przekazał do biblioteki szkolnej tomik poezji z dedykacją p. 
Zalewskiej. Po czym głos zabrał Przewodniczący Rady i złożył radnym podziękowania  za 
sponsoring umożliwiający wydanie tomiku wierszy M. C. Abramowicza.  Następnie głos 
zabrał pan Wójt i oznajmił, że złoży krótką informację na temat zakończonych inwestycji 
drogowych.  Zakończone  zostały  3  inwestycje  drogowe  pierwsza  w  Kolonii  Obory, 
wykonano 1850 m, koszt prawie 145 tys. zł. W ramach tej inwestycji wymienione zostały 
prawie  wszystkie  przepusty  drogowe,  pozostał  jeden.  W  miejscowości  Świerczyna 
inwestycja  drogowa  została  wykonana   na  odcinku  1000  m,  koszt  ponad  70  tys.  zł, 
w miejscowości Tomice Młynik wykonano 700 m. drogi, w 2014 roku planowane jest jej 
dokończenie.  Droga  ta  jest  wykonana  z  kruszywa  granitowego  -  koszt  57479  tys.  zł. 
Dokończony został również  krótki odcinek drogi w miejscowości Czołnochów. W sumie 
na budowę tych dróg wydano ponad 290 tys. zł. Znaczna część tych środków pochodziła z 
dotacji  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Wielkopolskiego.  Po  czym  pan  Wójt 
oznajmił, że przedstawi sprawę mniej przyjemną, ponieważ jak zapewne państwo wiedzą, 
jeden  z  mieszkańców  naszej  gminy,  młody  chłopak  poważnie  zachorował  i  potrzebne 
byłoby wsparcie  finansowe,  każda  pomoc.  Nie wymienia z  imienia  i  nazwiska chociaż 
prasa podała i był zdziwiony, że podano imię nazwisko łącznie z opisem choroby. Prosiłby, 
aby pani redaktor zajrzała w ten artykuł. Głos zabrała pani redaktor i wyjaśniła, że to była 
decyzja i prośba rodziny. Dalej pan Wójt oznajmił, że nie wie czy to było przemyślane, ale 
jeżeli rodzice wyrazili zgodę to była ich decyzja. Niezależnie od tego prosi, aby wesprzeć tę 
rodzinę. Oznajmił, że przez okres dwóch tygodni w Urzędzie Gminy będzie puszka gdzie 
można składać datki na pomoc. Po dwóch tygodniach przekażą puszkę rodzicom. Po czym 
głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski i poprosił, aby pozostać po sesji i omówić sprawę 
zbiórki  z  sołtysami,  można  by też  przyłączyć  do  zbiórki  KGW i  OSP.  Następnie  głos 
zabrała p. Lochdańska i oznajmiła, że zawiązał się komitet organizacyjny wraz z paniami 
Dyrektorkami  Szkół   (Gizałki,Tomice,  Wierzchy)  i  Radami  Rodziców  tych  szkół  oraz 
GCK. Planują zorganizować koncert na rzecz tego chłopca w II połowie listopada.Po czym 
głos zabrał  Przewodniczący Rady i oznajmił, że każda inicjatywa, wszystko co przyniesie 
pozytywny  skutek  będzie  wskazane.  Pani  Grażyna  Walczak  zaproponowała  ogłoszenie 
zbiórki w kościele. Pan Zenon Tomaszewski zaproponował, aby radni dokonali wpłat na 
listę. 
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PUNKT 10  -  ZAKOŃCZENIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia, o godzinie 11.12, dziękując  jednocześnie wszystkim za udział w XXV Sesji 
Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała    Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                         Roman Rojewski
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