
Protokół nr XXIII/2012
   z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się

w dniu 30 sierpnia  2012 r.
     w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych tj. 100% 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 Gminy Gizałki Pan Roman Rojewski  dokonał otwarcia posiedzenia 
o  godzinie  9.00,  kolejno  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 zmian w planie budżetu na rok 2012.

2)  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.

10. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  przedstawiony  porządek  zostaje 
zaakceptowany przez radnych.
Radni jednogłośnie, tj. 15 głosami za opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad.
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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.  Radni  jednogłośnie,  tj.  15  głosami  za,  przyjęli  protokół 
z poprzedniej Sesji, wyrażając  wolę zapoznając się z nim indywidualnie.

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

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

PUNKT  5  –  SPRAWOZDANIE  WÓJTA  Z  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE 
MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zadawanie  pytań  do  przedstawionej  informacji. 
Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
Głos zabrał pan Roman Matelski i zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji -21 sierpnia 
br.  udział  w  otwarciu  ofert  przetargowych  na  zadanie  „Przebudowa  dróg  gminnych 
w  miejscowości  Kolonia  Obory,  Świerczyna,  Tomice  Młynik”.  Czy  wykonawca  został 
wyłoniony?, za jakie kwoty będą  wykonane drogi i kiedy rozpoczną się prace ?.  Pan Wójt 
wyjaśnił,  że  wykonawca został  wyłoniony.  Prace rozpoczną się  od przyszłego tygodnia, 
potrwają  do końca  września.  Wartość  prac  tj.  ok 248 tys.  zł,  to  jest  znacznie  niżej  jak 
wycenili do przetargu.

PUNKT 6 - PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała Nr XXIII/122/2012  w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poprosił o zadawanie pytań. Głos 
zabrał  pan  Krzysztof  Andrzejewski  i  zwrócił  się  z  zapytaniem  do  pana  Wójta:  co 
spowodowało,  że  przebudowa  sali  w  Wierzchach  została  przesunięta  na  rok  2013. 
Wcześniej pan Wójt obiecał, że rozpocznie remont w tym roku. Nie wie co ze środkami 
sołeckimi. Głos zabrał pan Wójt i wyjaśnił, że w tym roku planują rozpocząć inwestycje ale 
prac nie  skończą dlatego,  że muszą zabezpieczyć  środki  na inne zadania.  W tym  roku 
planowana jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, pozostała część inwestycji zostanie 
wykonana  w  kolejnym  roku.  Ponownie  głos  zabrał  Pan  Andrzejewski  i  zgłosił  obawy 
o ważność złożonego wniosku. Pan Wójt wyjaśnił, że nie ma takiego niebezpieczeństwa, że 
nie  zostaną  środki  wykorzystane.  Ponownie  głos  zabrał  Pan  Andrzejewski  i  poprosił 
o wyjaśnienie, jaka jest przyczyna że pieniądze zostały przesunięte. Pan Wójt wyjaśnił, że 
m. innymi potrzeba wykonania kanalizacji do końca. Część środków na budowę kanalizacji 
wykorzystana jest wprost z budżetu gminy bez dotacji. Wkład własny w tej inwestycji jest 
duży wynosi ponad 50 %. Można było inwestycje zrobić w mniejszym zakresie ale skoro 
było  to  tak  zaplanowane.  Długość  kanalizacji  jest  większa  jak pierwotnie  zaplanowano. 
Ponownie  głos  zabrał  pan  Krzysztof  Andrzejewski  i  zwrócił  się  z  zapytaniem:  skąd  w 
kolejnym roku będą środki na salę. Pan Wójt wyjaśnił, że środki są zaplanowane w WPF. 
Przewodniczący Rady dodał, że wczoraj na komisji łączonej omawiano, że  środki, które 
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z  poszczególnych działów zabrano powrócą.  Głos  zabrał  pan  Wójt  i  wyjaśnił,  że  w tej 
chwili muszą zabezpieczyć środki na zapłacenie za wykonanie inwestycji kanalizacyjnej. 
Wiadomo już,  że ta  kwota w pełnej  wysokości  potrzebna nie  będzie i  to  co pozostanie 
powróci do poszczególnych pozycji w budżecie. 
Głos zabrał Henryk Madalski i oznajmił, że wszyscy zgodziliśmy się na budowę kanalizacji 
w Szymanowicach i trzeba za wykonanie zapłacić. Tylko prosi nie zapomnieć w przyszłym 
roku o kanalizacji w Rudzie Wieczyńskiej i w Oborach. Ma nadzieję, że jak nie w tym to w 
przyszłym roku zostanie to zadanie zrobione, ponieważ mieszkańcy na to czekają. Pan Wójt 
wyjaśnił, że jest to kolejna inwestycja, która została nie skończona.
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad obecnych było 15 radnych Uchwała Nr XXIII/122/2012  w sprawie zmian w planie 
budżetu na rok 2012.  została podjęta 14 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym 
się. Uchwała stanowi załącznik  nr 6 do protokołu.

Uchwała Nr XXIII/123/2012  w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gizałki na lata 2012 – 2021.

Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały,  następnie  poprosił  o  zadawanie  pytań. 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad  obecnych  było  15  radnych  Uchwała  Nr XXIII/122/2012  w  sprawie  zmian  do 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2012 – 2021 została podjęta 14 
głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Uchwała stanowi  załącznik  nr 7 do 
protokołu.

PUNKT 7 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Głos zabrał pan Wójt i poinformował,  że w okresie międzysesyjnym wpłynęła do niego 
jedna interpelacja  pani  Katarzyny Lochdańskiej,  w której  radna wystąpiła  o  wykoszenie 
krzewów i chwastów w pasie drogowym drogi w miejscowości Wronów na rozjeździe w 
kierunku  Obory,  Ruda  Wieczyńska.  Wykoszenie  zostało  wykonane,  widoczność  została 
przywrócona.  Niezależnie  od  tego  wykonane  zostały  inne  wykoszenia  m.  innymi  przy 
skrzyżowaniu z Gizałek w kierunku na Wierzchy. Więcej interpelacji nie było. Jeżeli chodzi 
o zapytania dotyczące naprawy dróg wojewódzkich wystąpiliono do ZDW o wykonanie 
remontu,  uzupełnień  nawierzchni  zatoczki  autobusowej.  Jeżeli  chodzi  o  drogę 
w  miejscowości  Leszczyca,  najgorsze  dziury  zostały  załatane.  W przyszłym roku  będą 
musieli  poprawić.  Radny  pan  Eugeniusz  Walkowiak  prosił  o  dokumenty  związane 
z kanalizacją i otrzymał. 
  
PUNKT 8 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pani Teresa Majdecka oznajmiła, że jak tu usłyszała Pan Walkowiak otrzymał od pana 
Wójta  dokumenty  i  ma  pytanie  do  pana  Walkowiaka  co  zamierza  zrobić  z  tymi 
dokumentami, które dotyczą przyczyn wydłużenia kanalizacji, która obecnie jest budowana. 
Pan Walkowiak odpowiedział, że jak pani Majdecka chce może jej przekazać, może sobie 
odczytać – zaprasza.
Pani Teresa Majdecka oznajmiła, że poprosi na komisji budżetu.
Pan Wójt oznajmił, że przekażą radnej te dokumenty.

PUNKT 9 -  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI
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Pani  Teresa  Majdecka  oznajmiła,  że  na  ostatniej  sesji  radna  pani  Beata  Strzelewicz 
odczytała oświadczenie, że klub Wspólna Gmina Gizałki wycofuje jej rekomendację. Nie 
czuła się nigdy członkiem tego klubu, ponieważ reprezentuje inne poglądy polityczne. Chce 
pracować w Radzie  Gminy w atmosferze  spokoju  i  konstruktywnego dialogu.  Dziękuje 
wszystkim członkom klubu za  wycofanie jej rekomendacji i dotychczasową współpracę. 
Pani Beata Strzelewicz oznajmiła, że występuje w imieniu Klubu. Dziwi ją, dlaczego tak 
krótkie oznajmiające zdanie zostało przyjęte nie tylko przez panią Teresę Majdecką, również 
przez pana Przewodniczącego  i zostało rozdmuchane do afery. Wydaje  się, że zrobili coś, 
na co pani Teresa Majdecka nie miała odwagi, żeby przyznać się przed swoimi wyborcami, 
że  zmieniła opcje. Nie jest tajemnicą, że pani Majdecka była na liście wyborczej klubu 
„Wspólna Gmina Gizałki”, uczestniczyła w spotkaniach tego klubu. Była poniekąd aktywna 
na tych spotkaniach. Tak, że nie przychodziła tam tylko dla towarzystwa i wiedziała, że 
startuje  z  tego  klubu.  Wiedziała  też,  jakie  klub  ma  poglądy.  Dziwna  jest  w  tej  chwili 
wypowiedź Pani Majdeckiej, że ma odmienne poglądy. To jest sprzeczne z faktami, z tym, 
że  prawie dwa lata nie oznajmiła ani im, ani swoim wyborcom, że zmieniła opcje. 
Przewodniczący Rady  oznajmił, że radna Strzelewicz jest w błędzie, nie on rozdmuchał, 
to ona sprowokowała. On uważa tak: kogo to interesuje w jakim klubie jest radna Majdecka. 
Uważa, że w naszej gminie nie ma żadnych klubów. Radnymi są po to aby działać na rzecz 
całej  gminy, a nie tylko Wspólnej Gminy Gizałki.  Stwierdził,  że radna pani Strzelewicz 
najmniej powinna się dziwić, ponieważ  temat wywołała i sprowokowała. 
Pan  Tadeusz  Kostuj oznajmił,  że  chciałby  nawiązać  do  wcześniejszych  wniosków, 
interpelacji. Ma prośbę do pana Wójta aby występować również do innych sąsiednich gmin 
i wspólnie z Wójtami tych gmin opracowywać strategie w zakresie bezpieczeństwa. W tym 
zakresie byłaby m. innymi naprawa drogi Robaków (zapadliska) przy wyjeździe z naszej 
gminy oraz, co już wcześniej zgłaszał, zwisające konary nad tą drogą (na wylocie). Zwracał 
się  również  wcześniej  w  sprawie  naprawy  dróg  wojewódzkich,  które  są  w  stanie 
krytycznym. Uważa, że jako gminy muszą naciskać na realizację interesów mieszkańców. 
Kolejna  sprawa:  czy  nie  warto  by  również  wystąpić  jako  Gmina  z  jakąś  propozycją, 
ponieważ on nie będzie zgadzał się z ustawą śmieciową, która położy na nas potężne koszty. 
Jego zdaniem to powinno inaczej wyglądać ze strony naszego państwa. A my jako gmina też 
powinniśmy mieć odwagę stworzyć jakąś propozycję dlatego, że nie widzi aby państwo za 
bardzo interesowało  się  a  raczej  spycha zadania  na gminy.  Stwierdził,  że  jest  to  chyba 
również  przez  wszystkich  zauważalne i  dla  nas  bardzo istotne,  bo budżet  mamy nie  za 
bogaty.  I  sprawa  parkingu,  prosi  gdyby  była  możliwość  dogadania  się  z  wykonawcą 
kanalizacji o naprawę parkingu oraz wykonanie ulicy Wierzbowej jako rekompensatę za 
niedostatki  w rozliczeniu inwestycji.  Kolejna sprawa, prośba o naprawienie opłotowania 
przy dębie. Za już  załatwione  sprawy dziękuje. 
Przewodniczący Rady  oznajmił,  że  odbyły się  Dożynki  Gminne i  w imieniu Rady jak 
i własnym na ręce Gospodarzy dożynek czyli sołtysów pani Genowefy Szymańskiej, pana 
Ireneusza  Zawala,  pana  Józefa  Taczały  oraz  dla  ich  społeczności  wyraża  wdzięczność 
i  podziękowanie  za perfekcyjne  przygotowanie.  Składa podziękowania  również Radnym 
tych  okręgów:  Pani  Katarzynie  Lochdańskiej,  Panu  Zenonowi  Tomaszewskiemu,  którzy 
włożyli ogrom pracy. To trzeba dostrzegać i należy im się wielkie podziękowanie. 
Pan  Eugeniusz  Walkowiak  –  nawiązał  do  poprzedniej  wypowiedzi  pana 
Przewodniczącego,  oznajmił,  że  przed  chwilą  pan  Przewodniczący  powiedział  piękne 
słowa, że uważa, że nie ma tutaj potrzeby by były dwa Kluby. Chciałby aby tak było, ale tak 
nie  jest.  Prosi  zwrócić  uwagę  na  jedną  rzecz:  gdy  zadają  niewygodne  pytanie  radny 
Andrzejewski,  Matelski,  Walkowiak czy pani  Strzelewicz to pan Przewodniczący gdyby 
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mógł to by ich „wykarczował, zjadł”. Dodał - tak nie należy robić. Prosi nie mówić, że dwa 
Kluby są niepotrzebne. Dwa Kluby są potrzebne i być muszą. Prosi zwrócić uwagę co się 
robi po sesjach, sesje są nagrywane osoba, która nagrywa nie powinna z tego korzystać. 
Prosi wejrzeć w internet, aż huczy i buczy, co jest świństwo i chamstwo, to tylko może być 
w gminie Gizałki nigdzie więcej. Nie wie czy  panom jako najwyższej władzy tak się dobrze 
przy takich opisach internetowych rządzi. Miało być tak transparentnie i pięknie a do czego 
doszło.  Oznajmił,  że  może  powiedzieć  pod  przysięgą,  że   nie  złożył  żadnego  wpisu 
w  internecie i nie złoży. Nie jest chamem ani bydlakiem, tak jak niektórzy tutaj. 
Przewodniczący Rady stwierdził,  że musi udzielić radnemu Walkowiakowi odpowiedzi. 
Jeśli państwo macie takie wrażenie, że jego intencją byłoby jak użył  słowa pan Walkowiak 
„wykarczował”, za to bardzo przeprasza. Być może nieudolnie to państwu przekazuje ale 
nie ma takiej intencji. Oznajmił: jest Przewodniczącym Rady a nie radnych. A jeśli chodzi 
o internet, to nie ma wpływu na społeczeństwo. Też jest za tym aby wpisów nie było. Jeżeli  
chodzi o nagrania z Sesji, nie przypomina sobie żeby ktoś korzystał z nagrania. 
Pan  Eugeniusz  Walkowiak oznajmił,  że  w  gminie  Chocz  były   nieporozumienia  z 
kanalizacją i było  tylko 8 wpisów w internecie. Weźmy co się robi w Gizałkach. Gmina 
Gizałki była Gminą spokojną aż do pewnego czasu. Znalazła się ta  kanalia, debil  i co  robi, 
on nie sam jeden, on ma przyzwolenie na to, on wszystkiego nie  wiedział tutaj.  Jemu tutaj 
stąd  donoszą co ma pisać. On nie błaga o litość, on jest był i będzie w opozycji. Takie coś 
ich nie osłabia wręcz przeciwnie ich wzmacnia. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że nie namawia aby ramie w ramię pan radny głosował 
tak  jak  oni  uważają.  Na  wpisy  on  nie  ma  wpływu.  Nie  ma  wpływu,  że  dziennikarz 
wprowadził wystąpienie pani Strzelewicz jako najważniejsze. Dodał, radna pani Strzelewicz 
wrzuciła temat zastępczy prasie. żeby odwrócić uwagę, od tego co powiedział pan Wójt, że 
wskutek  pewnych zaniedbań gmina Gizałki  straciła  100 tys  zł.  Tego się  nie  puściło  do 
internetu, żeby się społeczeństwo wypowiedziało na ten temat. Tylko co się ukazało, że Pani 
Majdecka została wykreślona z klubu „Wspólna Gmina Gizałki”. Pyta co jest ważniejsze. 
Żywimy się  takimi  sprawami,  potem mamy pretensje,  że  są  wpisy jak się  takie  tematy 
podsuwa. 
Pani Beata Strzelewicz  zwróciła się  do pana Przewodniczącego z zapytaniem: czy on 
sugeruje, że ona ma wpływ na to co się w ukazuje w prasie, ona do gazety przekazała  żeby 
o tym napisali, bo to jest ważne. Stwierdziła, że Przewodniczący nie może w ten sposób 
mówić. Powstała krótka dyskusja w tym temacie. Pani Beata Strzelewicz oznajmiła, że od 2 
miesięcy ma w komputerze pismo, dwie strony formatu A 4. Pismo miało być  odczytane na 
Sesji odnośnie decyzji klubu i Pani Majdeckiej. Stwierdzili, że nie będą robili zamieszania. 
To właśnie pan Przewodniczący w tej chwili wyświetlił tą sprawę jako coś niesamowicie 
ważnego. Pismo odczytali dla formalności aby było wiadomo co się dzieje w gminie, co się 
dzieje w Radzie. 
Pan  Eugeniusz  Walkowiak oznajmił,  że  ich  jako  opozycji  nie  ma  byli  i  są  spokojni. 
Panowie  najwyższa  władza  w  gminie  nie  znają  opozycji.  W poprzedniej  kadencji  była 
prawdziwa opozycja,  oni  nie  przeszkadzają,  ale  jeśli  im się  nogi  podkłada.  Zobaczą  co 
dzisiaj będzie w internecie. 
Przewodniczący Rady  zwrócił się z zapytaniem: w który punkcie się podkłada państwu 
nogi z jego strony i pana Wójta.  
Pan Eugeniusz Walkowiak oznajmił,  że im głębiej  w las to  można by takich tematów 
naściągać, a tego nie chce. 
Pan Kazimierz Woźniak  oznajmił,  że  sądzi,  iż  to  redaktor  „Życia  Pleszewa”  wybiera 
tematy, dzięki którym będą gazety dobrze sprzedawane. 
Pan  Jerzy  Moryson  oznajmił,  że  ponownie  zgłasza  sprawę  oświetlenia,  ponieważ  o
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godzinie 19.00 lampy uliczne w m. Kolonia Ostrowska świecą. 
Pan Wójt oznajmił, że pojedzie i sprawdzi jak to wygląda. 
Pan Jerzy Moryson  zaproponował zapoznanie się z wydawnictwem  „Nowy Przemysł” 
wnp.pl,  w  zakładce  samorząd  pokazane  są  przykłady  jak  samorządy  negocjują  ceny  z 
dostawcami prądu. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o dostawę energii w ub. roku ogłosili wspólny przetarg 
z powiatem, gminami powiatu, wynegocjowali prawie 25 % rabat. W tym roku przetarg 
będzie ponowiony, i znów będą negocjacje  tym razem na 2 lata.
Pan  Jerzy  Moryson   zwrócił  się   do  Sołtysa  z  Kolonii  Ostrowskiej,  że  na  drodze  w 
kierunku p. Fimiaków, p. Koszal,  p. Tomaszewskiego są dziury i czy nie można by z FS 
kupić  materiał  i  zasypać.  Kolejna  sprawa  dotyczy  postawienia  kapliczki,  radny 
Andrzejewski  jego propozycji  nie  przyjął  a  on poważnie to  traktuje.  Jego zdaniem taka 
kapliczka powinna stanąć przy drodze do Wierzchów(w miejscu tym położył propozycje 
kapliczek przed Wójtem), jako wotum wdzięczności za uratowane życie. Kolejna sprawa, 
jak  długo  nauczyciel,  który  jest  oskarżony  o  korupcję,  będzie  dawał  w  czasie  nauki 
przykład? Słyszy różne głosy na ten temat. Jeżeli chodzi o nauczyciela to jest zły przykład – 
oznajmił. Następnie zwrócił się do pana Eugeniusza Walkowiaka,  który w tym momencie 
opuścił obrady, obrady opuściła również pani Beata  Strzelewicz.
Pan Krzysztof  Andrzejewski porównał  zachowanie  pana  Morysona  do  postaci  z 
przysłowia. 
Pani Grażyna Walczak oznajmiła, że jeżeli ktoś nie ma dzieci w szkole nie powinien głosu 
w tej sprawie zabierać. A rodzice, jeżeli mają przeciwwskazania, to jak najbardziej, chociaż 
nie słyszała o tym. Według niej jeden, jak i drugi nauczyciel w jej ocenie byli kompetentni  
jak jej dzieci chodziły do szkoły. 
Pan Jerzy Moryson oznajmił, że jego wnuczka chodziła do Szkoły w Tomicach i takie 
głosy dochodziły do niego. Może to komuś nie przeszkadza, że człowiek siedzący na ławie 
oskarżonych o korupcję na rzecz szkoły uczy dzieci. Uważa, że ten problem należałoby 
rozwiązać.
Pan Wójt  oznajmił,  że jeżeli  ktoś  nie  jest  skazany prawomocnym wyrokiem sądu  nie 
można takich rzeczy mówić. 

PUNKT  10  –  ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia, o godzinie 9.55, dziękując jednocześnie wszystkim za udział w XXIII Sesji 
Rady Gminy Gizałki VI kadencji.  

  Protokołowała  Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                      Roman Rojewski
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