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

w dniu 27 czerwca 2012 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  11.00 
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Następnie  poinformował,  że  przed  przystąpieniem  do  obrad  proponuje  złożyć 
podziękowania uczniom, którzy rozsławili nasza gminę w kraju są to:  Mateusz Lochdański, 
który wszedł do Finału ogólnopolskiego konkursu Google. Następnie głos zabrał pan Wójt 
i poinformował, że praca Mateusza została wybrana spośród kilkunastu tysięcy zgłoszeń na 
logo Google, które będzie funkcjonało w okresie mistrzostw Europy w Polsce. Wybór do 
15-  finalistów  stanowi  o  tym,  że  jest  osobą  niesamowicie  utalentowaną.  Mateusz  w 
zgłoszeniu dopisał, gmina Gizałki, co jest promocją naszej gminy.  Po czym pan Wójt w 
imieniu  wszystkich  złożył  gratulacje  i  wręczył  upominek.  Przewodniczący  Rady  złożył 
również gratulacje mamie Mateusza. Następnie pan Przewodniczący poprosił o odebranie 
nagrody   Wiktorię  Mazurek   finalistkę   XVI  Konkursu  Wiedzy  o  Wielkopolsce  i 
wychowawczynię  panią  Małgorzatę  Witkowską.  Po  czym  poinformował,  że  nastąpi 
wręczenie nagród za udział  w konkursie fotograficznym "Gmina Gizałki w obiektywie". 
Głos  zabrał  pan  Wójt  i  wyjaśnił,  że  na  etapie  opracowywania  folderu  Gminy  Gizałki 
stwierdzono, że  najlepszym źródłem pozyskania materiału będzie ogłoszenie konkursu i 
teraz   chcą  przekazać  nagrody:  I  miejsce  Marek  Grzegorzewski,  miejsce  II  Weronika 
Rudzińska  i III Damian Szkudlarek oraz  Kamil Kaczmarkiewicz - wyróżnienie. 
Następnie pan  Wójt złożył podziękowania Radnym Gminy Gizałki i Rady Powiatu naszego 
okręgu  za  wsparcie  finansowe  Festynu  Nocy  Świetojańskkiej  i  towarzyszących 
przedsięwzięć. Nastąpiło wręczenie podziękowań. 

PORZĄDEK OBRAD XXI 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 przyjęcia zasad przyznawania stypendiów dla uczniów 
placówek oświatowych Gminy Gizałki.

2) w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012 r.

3) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 



Gizałki na lata 2012 – 2021.

4) w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu 
należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 
przypadających Gminie Gizałki lub jej jednostkom organizacyjnym.

5) w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami 
w celu  realizacji projektu pn. „Diagnoza jakości usług publicznych 
na Ziemi Pleszewskiej.

7.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8.  Interpelacje i zapytania radnych.
 9.  Wolne głosy i wnioski.

     10.  Zamknięcie obrad. 

Głos zabrał radca prawny Pan J. Matyjaszczyk i  zgłosił,  jeżeli  na dzisiejszych obradach 
zostanie uchwalona uchwała dotyczącą stypendiów dobrze byłoby w punkcie wolne głosy i 
wnioski wybrać radnych do komisji.
Nastąpiło głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Radni jednogłośnie  tj. 15 głosami za 
przyjęli 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.  Radni  jednogłośnie,  tj.  14  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

Głos  zabrał  Pan Krzysztof  Andrzejewski  i  zwrócił  się  z  zapytaniem dot.14  czerwca br. 
spotkanie z projektantem w sprawie sali w Wierzchach i zapytał  jakie są wyniki spotkania.
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  ma  przyrzeczenie  że  w  tym  tygodniu  zostanie  przygotowany 
ostateczny projekt. Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 5 do protokołu.

 PUNKT  6  –  PODJĘCIE UCHWAŁ
 
Uchwała Nr XXI/113/2012 w sprawie przyjęcia zasad przyznawania stypendiów dla 
uczniów placówek oświatowych Gminy Gizałki.

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 15 radnych Uchwała Nr XXI/113 /2012 w 
sprawie  przyjęcia  zasad  przyznawania  stypendiów  dla  uczniów  placówek  oświatowych 
Gminy  Gizałki  została  podjęta  15  głosami  za,  czyli  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 



załącznik  nr 6 do protokołu.

      Uchwała Nr XXI/114/2012 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012 r.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poprosił o zadawanie pytań. Głos 
zabrała Pani Beata Strzelewicz i zwróciła się z zapytaniem: w uzasadnieniu w dziale 750 są 
środki  przeznaczone  na  na  organizację   FNS  czy  kwota  ta  została  przeznaczone  na 
konkretny cel. Głos zabrała pani Skarbniki i wyjaśniła, że są to ogólne wydatki związane z 
wizytą gmin partnerskich i organizacją FNS. Pan Wójt dodał, że to był sponsoring i tym 
samym  umniejszyliśmy  środki  zaplanowane  w  budżecie.  Przewodniczący  Rady  poddał 
projekt  uchwały  pod  głosowanie. Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15 
radnych Uchwała Nr XXI/114/2012 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2012 r.
została podjęta  15 głosami za,  czyli  jednogłośnie.  Uchwała stanowi  załącznik  nr 7 do 
protokołu.

Uchwała  Nr  XXI/115/2012  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 15 radnych  Uchwała Nr XXI/115/2012 
w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2012 – 2021 
została podjęta  15 głosami za,  czyli  jednogłośnie.  Uchwała stanowi  załącznik  nr 8 do 
protokołu.

Uchwała  Nr  XXI/116/2012  w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  udzielania  ulg 
w  spłacaniu  należności  pieniężnych  mających  charakter  cywilnoprawny 
przypadających Gminie Gizałki lub jej jednostkom organizacyjnym.

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 15 radnych  Uchwała Nr XXI/116/2012 
w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  udzielania  ulg  w  spłacaniu  należności  pieniężnych 
mających  charakter  cywilnoprawny  przypadających  Gminie  Gizałki  lub  jej  jednostkom 
organizacyjnym  została  podjęta  15  głosami  za,  czyli  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi 
załącznik  nr 9 do protokołu.

Uchwała  Nr XXI/117/2012  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  porozumienia 
z gminami w cel realizacji projektu pn. „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi 
Pleszewskiej.
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 15 radnych  Uchwała Nr XXI/117/2012 
w  sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z gminami w celu realizacji projektu 
pn. „Diagnoza jakości usług publicznych na Ziemi Pleszewskiej.
została podjęta 15 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi  załącznik  nr 10 do 
protokołu.

Ponieważ wszystkie uchwały zostały już rozpatrzone Przewodniczący Rady zaproponował, 
aby  w  tym  miejscu  wybrano  przedstawicieli  do  komisji  stypendialnej.  Pan  Wójt 
zaproponował aby przegłosowano w/w propozycję Przewodniczącego. 
Radni 15 głosami za przyjęli propozycję.



Przystąpiono  do  podawania  kandydatur.  Pan  Tadeusz  Kostuj  zaproponował  do  składu 
komisji panią Katarzynę Lochdańska, pani Lochdańska przyjęła propozycje. Pani Katarzyna 
Lochdańska zaproponowała panią Teresę Majdecką, która przyjęła propozycje. Pani Teresa 
Majdecka zaproponowała pana Henryka Madalskiego, pan Madalski nie wyraził zgody. Pan 
Zenon  Tomaszewski  zaproponował  pana  Zbigniewa  Bachorskiego,  pan  Bachorski  nie 
wyraził  zgody.  Pan  Zenon  Tomaszewski  zaproponował  pana  Kazimierza  Woźniaka  pan 
Woźniak nie wyraził zgody. Przewodniczący Rady zaproponował panią Beatę Strzelewicz 
pani  Strzelewicz nie  wyraziła  zgody.  Przewodniczący Rady zaproponował pana Romana 
Matelskiego pan Matelski nie wyraził zgody. Pani Katarzyna Lochdańska zaproponowała 
pana Tadeusza Kostuja Pan Kostuj przyjął propozycję. Pan Tadeusz Kostuj zaproponował 
Krzysztofa  Andrzejewskiego,  pan  Andrzejewski  nie  wyraził  zgody.  Pan  radca  prawny 
zaproponował  głosowanie  nad  kandydaturami.  Przewodniczący  Rady  odczytał  nazwiska 
osób, które przyjęły propozycje pracy w komisji: Katarzyna Lochdańska, Teresa Majdecka, 
Tadeusz  Kostuj.  Radni  12  głosami  przy  3  wstrzymujących  przyjęli  zaproponowane 
kandydatury. 

PUNKT  7 -  ODPOWIEDZI  NA  INTERPELACJE  RADNYCH

Głos zabrał pan Wójt i wyjaśnił, że w okresie międzysesyjnym  wpłynęły  trzy interpelacje. 
Pierwsza  pani  Katarzyny  Lochdańskiej  dotyczyła  naprawy  nawierzchni  zatoczki 
autobusowej  przy drodze nr 443 na przystanku w m. Toporów. W tej sprawie wystąpili 
z  pismem do  ZWD  z  prośbą  o  usunięcie  ubytku.  Druga  interpelacja  była  pani  Teresy 
Majdeckiej i dotyczyła odnowienia barierek na moście  Nowa Wieś  - Gizałki, droga nr 443. 
Również w tej sprawie wystąpili do ZDW z prośbą o odnowienie. 
Kolejna interpelacja pana Zbigniewa Bachorskiego dotyczyła ustalenia zasad korzystania 
z pomieszczeń w budynku GCK przez mieszkańców i organizacje społeczne takie jak KGW 
i  OSP.  Oznajmił,  że  wcześniej  informował  jak miałoby to  funkcjonować,  ale  jeżeli  jest 
potrzeba sformułowania na piśmie mogą to uczynić.

           PUNKT  8 -  INTERPELACJE  RADNYCH

Głos zabrał pan Henryk Madalski zgłosił do naprawy zarwany dach na przystanku w m. 
Ruda  Wieczyńska.  Prosi  o  zasadzenie  kwiatów  na  przystanku  w  m.  Ruda  Wieczyńska 
i Obory. Pan Wójt wyjaśnił, że ze względu na przymrozki mieli kłopot z zakupem kwiatów 
w dobrej cenie. W przyszłym roku muszą zakupić więcej kwiatów. 
Głos zabrała pani Katarzyna Lochdańska i oznajmiła, że dwa lata temu w naszej gminie 
miały miejsce podtopienia, skutki wychodzą do teraz, ma na myśli usychające drzewa przy 
drodze  wojewódzkiej.  Jest  sporo  drzew,  które  uschły  może  należałoby  sprowadzić 
rzeczoznawcę  aby  ocenił  stan  rzeczywisty.  Głos  zabrał  pan  Wójt  i  stwierdził,  że 
rzeczywiście topole, które znajdują się przy drodze wojewódzkiej wymagałaby usunięcia. 
Zarząd  Dróg  Wojew.  usuwa  sukcesywnie,  gmina  może  wystąpić  z  pismem,  prośbą  o 
usunięcia. Głos zabrał pan Eugeniusz Walkowiak i oznajmił, że na ul. Leśnej przy chodniku 
był pozostawiony pas na zieleń, obecnie rośnie tam chwast, zaproponował  oprysk. Głos 
zabrał pan Wójt i wyjaśnił, że  wykoszą. Dodał, iż dobrze by było, żeby w pasie chodnika 
przy posesji  w dbanie o czystość włączyli się również mieszkańcy. Głos zabrała pani Beata 
Strzelewicz  i oznajmiła, że bardzo się cieszy, że pan Zbigniew Bachorski złożył interpelację 
w  sprawie  wyjaśnienia  zasad  działalności  siedziby  GCK,  ale  ma  prośbę  aby  przy 
podejmowaniu decyzji Pan Wójt wziął pod uwagę to, co się działo od momentu rozpoczęcia 
remontu  do  jego  zakończenia.  Chodzi  o  całe  zaangażowanie  pań  z  KGW,  to  dziesiątki 
godzin zupełnie dobrowolnej pracy. Każda z nich pracowała z własnej woli, poświęcając 
swój czas  i pieniądze. Uważa, że panie nie mogą być traktowane jak ktoś od czarnej roboty.  
Dodała, że przygotowanie całej piątkowej imprezy odbyło się dzięki zaangażowaniu pań z 



KGW i pana radnego. Oznajmiła, że jak ktoś już powiedział, łatwiej jest dać 300 zł, jak 
ugotować bigos. Oznajmiła, że też pracowała przy tej imprezie, ale podziękowań od pana 
Wójta  nie  dostała.  Na  przyszłość,  jeżeli  chcą  sobie  takie  podziękowania  przydzielać  to 
najpierw niech  skonsultują  to komu należą się podziękowania i podziękują wszystkim. 
Walczyli o to, żeby Fundusz Sołecki był przeznaczony na wyposażenie budynku i uważa, że 
niewręczenie kluczy KGW było ogromnym nietaktem. Prosi aby Wójt wziął jej zdanie pod 
uwagę. Pan Wójt oznajmił,  że w swoim wystąpieniu,  podkreślił,  że dziękuje wszystkim, 
którzy zaangażowani się w prace porządkowe i wykończeniowe w tym obiekcie, wymienił 
KGW w Tomicach  z  imienia  i  nazwiska  panią  Przewodniczącą,  która  szczególnie  była 
zaangażowana. Ta wypowiedź  jest zamieszczone w gazecie. Klucze przekazał osobie, która 
będzie  zarządzała  obiektem  formalnie  z  ramienia  gminy  pani  Jolancie  Roszak 
i symbolicznie przedstawicielowi miejscowości na takiej zasadzie, że wszyscy będą mogli 
z  tego  obiektu  korzystać.  Traktuje  to  tak,  że  sołtys  danej  miejscowości  reprezentuje 
miejscowość i dlatego symbolicznie jemu te klucze przekazał. Jeżeli chodzi o majątek np. 
naczynia koła gospodyń, oczywiście mogą być tam być  i będą pod zarządem KGW. Uważa, 
że nie popełnił żądnego błędu. Natomiast sposób korzystania przez KGW Tomice z tych 
pomieszczeń został wcześniej ustalony. Pan Radny wystąpił o doprecyzowanie korzystania 
formalnie na piśmie mogą to zrobić. Tu się nic nie zmienia, te panie będą mogły z tego 
obiektu korzystać. Z kolei głos zabrał Pan Tadeusz Kostuj i oznajmił, że chce zabrać głos  w 
kwestii  wniosków  które  ostatnio  składał,  żeby  zadbać  o  te  miejsca  parkingowe  w  m. 
Szymanowice  i  porozmawiać   z  proboszczem jaka  jest  możliwość  korzystania  z  łączki, 
naprawić zapadnięcie chodnika oraz odnowienie płotka przy dębie. Głos zabrał pan Wójt 
i wyjaśnił, że jeżeli chodzi o parking to wymaga uporządkowania. Chodnik zapadł się w 
jednym miejscu z  tego względu,  że  został   wykonany nieprawidłowo, prawdopodobnie 
zaniżył się teren, płotek należy naprawić. Następnie głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski 
i  zgłosił  że  na  drodze  powiatowej  w  Wierzchach  pomiędzy  posesją  p.  Adaszak  i  p. 
Drobniewskich po obfitych opadach tworzy się ogromna kałuża długości 20 m. Pan Wójt 
wyjaśnił, że wystąpią w tej sprawie do Zarządu Dróg Powiatowych. Z kolei głos zabrała 
pani Beata Strzelewicz i stwierdziła, że minął kolejny miesiąc, a droga Polna i Kwiatowa w 
Szymanowicach  jest  nie  dokończona.  Oznajmiła,  że  pan  Wójt   wspominał  ostatnio,  że 
wykonawca  „miga  się”-  jak  długo  to  potrwa  pytała  radna.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  była 
wysłana korespondencja w tej  sprawie i  czekają za finałem. Pierwszy termin ustalony z 
wykonawcą to koniec czerwca. Wykonawca musi się do tego odnieść, bo jeżeli tak dalej 
pójdzie  to  trzeba  będzie  zerwać  umowę.  Po  czym  głos  zabrał  pan  Tadeusz  Kostuj 
i stwierdził, że temat był już rozważany, zerwanie umowy z tym wykonawcą byłoby o tyle 
nie korzystne, że wiązałoby się to z dodatkowymi kosztami. Pan Wójt wyjaśnił, że nie wiąże 
się to z dodatkowymi kosztami  jedynie wydłuży się czas oczekiwania.

PUNKT  9 -  WOLNE  GŁOSY  I  WNIOSKI 

Pan  Krzysztof  Andrzejewski  zgłosił,  że  w  miejscowości  Wierzchy  błąkają  się  dwa 
bezdomne psy, są nie groźne, ale utrudniają mieszkańcom życie. Sprawa była zgłaszana do 
Urzędu Gminy dwa tygodnie temu. Głos zabrał Pan Wójt i oznajmił, że może ktoś chciałby 
zabrać  do  siebie  takiego psa,  w tej  chwili  w gminnym przytulisku  są  pełne  klatki,  psy 
musimy przekazać do schroniska. Umieszczenie psa w schronisku kosztuje 1500 zł. Apeluje 
do mieszkańców o odpowiedzialność, te psy są z okolicy. Na stronie internetowej gminy 
zamieścili  informację,  że  można  zaadoptować  takiego  psa,  ale  nie  ma  chętnych. 
W najbliższym czasie będą musieli z budżetu wydać kolejne środki, żeby przekazać psy do 
schroniska. Jeżeli  pies jest u nas 2 tygodnie to dłużej go trzymać nie możemy, bo nie mamy 
uprawnień.  Głos  zabrał  pan  Eugeniusz  Walkowiak  i  zgłosił,  że   na  ul.  Strażackiej  w 
Gizałkach  odbywa się auto-rodeo. Mieszkańcy nie mogą przejść bezpiecznie. Codziennie 
go alarmują, żeby zgłosić to na policję aby nie doszło do nieszczęścia. Pan Wójt oznajmił, 



że w dniu wczorajszym był świadkiem jak młodzi ludzie przeskakiwali przez płot z tyłu 
urzędu z rowerami. Przekażą policji aby raz po raz przyjechała. Głos zabrał pan Tadeusz 
Kostuj i zgłosił wnioski mieszkańców: potrzeba naprawy drogi powiatowej od Szymanowic 
w  kierunku  przez  Robaków  na  drodze  jest  „zapadlisko”,  które  może  spowodować 
zagrożenie.  Kolejna  sprawa  poziomo wiszące  drzewo na  wlocie  do  drogi  wojewódzkiej 
(teren  gm.Czermin).  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  jest  to  poza  terenem  naszej  gminy,  można 
poprosić  o  uporządkowanie  sąsiednią  gm.  Głos  zabrał  Pan  Krzysztof  Andrzejewski 
i oznajmił, że chciałby doprowadzić do końca sprawę lampy w m. Krzyżówka?. Mieszkańcy 
są oburzeni, ponieważ w gazecie pan Wójt się wypowiedział, że ta lampa oświetla teren. 
Dwadzieścia  metrów  dalej  jest  oświetlona  droga  takimi  lampami  jak  powinna  być 
oświetlona. A ta lampa nie oświetla żadnego terenu. Prąd jest gminny. Nie wie jak do końca 
będzie z tą lampą. Prosił o trzy lampy na Wierzchach to nie ma, a tam się las oświetla -  
stwierdził  radny.  Głos  zabrał  pan  Wójt  i  stwierdził,  że  radny się  pomylił,  ponieważ on 
dokładnie obejrzał miejsce, w którym zamontowana jest lampa. Po pierwsze lampa znajduje 
się  na terenie prywatnym, a nie w pasie drogi gminnej. Po drugie została wykonana przez 
sponsorów, którymi są mieszkańcy m. Krzyżówka. Po trzecie lampa jest umiejscowiona po 
przeciwnej stronie drogi w stosunku do figurki, która się  tam znajduje. Czyli figurka jest po 
prawej stronie jadąc od strony Gizałek, a lampa po drugiej. I ta lampa tak naprawdę oświetla 
w tym miejscu drogę. A, że przy okazji po drugiej  stronie drogi jest figurka, to nie jest 
wielki  problem,  bo  to  jest  przy  okazji.  Druga  lampa  nie  oświetla  drogi  tylko  posesję 
prywatną, Powinno to być ustawione zamiennie. Jeżeli jest pobierany prąd, to uważa, że 
słusznie, bo lampa przede wszystkim oświetla drogę w dalszej kolejności figurę. Ponownie 
głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski stwierdził,  że tam jest  oświetlana droga między 
laskami, a inni nie mają lamp. Głos zabrał ponownie pan Wójt i zwrócił się do radnego, że 
jeżeli zbierze środki od mieszkańców i postawi lampę w Wierzchach to też jemu pozwolą 
przyłączyć,  jeżeli  będzie oświetlała  drogę gminną.  Nie widzi  problemu. Przewodniczący 
Rady Gminy oznajmił, że nie ma znaczenia gdzie jest ta droga, jest to droga gminna. Z kolei 
głos zabrał pan Kazimierz Woźniak i oznajmił, tam się chyba już na nich ktoś gniewa, że 
tematem figurki szastają. Prosi aby się przypatrzeć tam na drzewa, co drugie usycha. To się 
zaczęło od tematu oświetlenia – stwierdził radny. 
Głos  zabrała  pani  Beata  Strzelewicz  i  oznajmiła,  że  na  Komisji  Oświaty  otrzymali 
informację, że mają być organizowane półkolonie. Prosiła, żeby informacja poszła w świat. 
Sprawdzała w szkole w Tomicach, na razie takiego ogłoszenia nie ma. Jej dziecko takiej 
informacji do domu nie przyniosło, prosiła żeby to było ogłoszone wszędzie, żeby rodzice 
wiedzieli,  że  coś  takiego  się  dzieje.  Głos  zabrał  Pan  Wójt  i  wyjaśnił,  że  przekazano 
informację  dyrektorom  szkół,  którzy  byli  zobowiązani  przekazać  dzieciom.  Gmina 
zamieściła  taką  informację  również  na  stronie  internetowej.  Półkolonie  mogą  być 
organizowane z dofinansowaniem KRUS,  mogą trwać 10 dni, uczestnictwo dziecka będzie 
kosztowało  50  zł.  W  tym  będą:  dwa  posiłki,  dwa  wyjazdy  (wycieczki).  Głos  zabrała 
ponownie  pani  Beata  Strzelewicz  i  zwróciła  się  z  zapytaniem  jaki  problem  stanowi 
wywieszenie takiego ogłoszenia na szybie sklepowej.
Głos  zabrała  Sekretarz  Pani  Anna  Glapa  oznajmiła,  że  Dyrektorzy  szkół  zostali 
poinformowani miesiąc temu o tej możliwości z prośbą o dokonywanie naboru bo musimy 
mieć odpowiednią grupę młodzieży aby te półkolonie zostały zorganizowane. Kontaktowała 
się ze szkołami, Dyrektorzy odpowiadali, że informowali rodziców w rożny sposób również 
na spotkaniach z rodzicami. W dniu wczorajszym rozmawiała z panią Dyrektor Szkoły w 
Tomicach i uzyskała odpowiedź, że informacja pisemna została w szkole zamieszczona  i 
również   przekazana  wychowawcom klas.  Otrzymaliśmy jednak  informację,  że  nie  ma 
chętnych, odpłatność 50 zł   prawdopodobnie zniechęca.  Jak Pan Wójt powiedział  mamy 
zamieszczoną informację na stronie internetowej, mamy również przygotowaną informację 
dla Sołtysów. Informacja jest zawieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu. 
Głos zabrał Sołtys Andrzej Matysiak i oznajmił, że mieszkańcy otrzymali pismo z firmy 



"Eko - Skórtex", że mają wykupować kosze, jak z tym jest. Głos zabrał pan Wójt i wyjaśnił, 
że  obowiązkiem  każdego  właściciela  nieruchomości  jest  wyposażenie  gospodarstwa 
w pojemnik na odpady. Od kogo jest dokonany zakup nie ma znaczenia.
Głos  zabrał  pan  Piotr  Kopczyński  i  poinformował,  że  z  dniem 30  czerwca  br.  zostaje 
zamknięte wysypisko śmieci, jest spora grupa gospodarstw, które miały podpisane umowy 
z  Zakładem  Komunalnym  na  dostarczanie  śmieci  na  wysypisko  we  własnym  zakresie. 
Zakład  Komunalny  te  umowy  wypowiedział.  Powstaje  luka,  mamy  rok  czasu  na 
zagospodarowanie  śmieci  w inny sposób.  Co z  tymi  ludźmi,  obecnie  nie  mają  z  nikim 
podpisanych umów na odbiór nieczystości. Przy okazji dodał, że odpowie panu Kostujowi w 
sprawie trzech zaniżeń na drodze powiatowej w m. Robaków. Pani Dyrektor Meller zna 
temat od 1,5 roku i szuka pieniędzy żeby to wyrównać. Głos zabrał Wójt i wyjaśnił, że jeżeli 
chodzi  o  umowy  z  Zakładem  Komunalnym,  to  każdy  z  mieszkańców  ma  możliwość 
podpisania umowy z inną firmą na czas  określony.  Indywidualnie nie będzie można już 
wywozić  na  nasze  wysypisko,  ponieważ  na  podstawie  decyzji  Marszałka  Województwa 
wysypisko  zostaje  zamknięte.  A  gmina  będzie  miała  obowiązek  rekultywacji  tego 
składowiska, mamy na to okres 3 lat. W przyszłym roku największym problemem będzie 
ustalenie opłaty za odbiór odpadów tzw. „podatek śmieciowy”. Głos zabrał sołtys Leszek 
Szymczak zwrócił się z zapytaniem czy jeszcze powróci firma, która obcinała drzewa w 
Orlinie. Pan Wójt wyjaśnił, że ma zapewnienie, że powrócą.  Firma ma zawartą umowę z 
Zarządem Dróg Powiatowych. Sołtys Zofia Lewicz zwróciła się z zapytaniem, kiedy nastąpi 
naprawa dziur na drogach. Pan Wójt  wyjaśnił,  że  w przyszłym tygodniu pracownik UG 
objedzie teren i będzie sprawdzał. Głos zabrał sołtys Henryk Osman i zwrócił się z prośbą 
do radnego powiatowego o sprawę przyznania równiarki na drogę tzw. żużlówka część drogi 
znajduje się na terenie Gminy Gizałki część na Gm. Chocz. Sołtys Marcin  Rola zwrócił się 
z prośbą o załatanie dziur na drodze gminnej od Szkoły Białobłoty w kierunku na Orlinę. 
Głos zabrała pani Beata Strzelewicz i zwróciła się z zapytaniem czy zgłosiła się inna Firma 
chcąca  wywozić  śmieci   z  terenu naszej  gminy.  Pan Wójt  wyjaśnił,  że  2  lub  3 mające 
uprawnienia  bliższych informacji  udzieli  pani  K.  Matysiak.  Ponownie  głos  zabrała  pani 
Beata  Strzelewicz  i  zgłosiła  prośbę  w  sprawie  załatania  dziur  na  drodze  Leszczyca  - 
Wierzchy w stronę Szymanowic. Pan Wójt wyjaśnił, że zlecili naprawę tej drogi, obiecano 
naprawić  w  przyszłym  tygodniu.  Głos  zabrała  pani  Teresa  Majdecka  i  przekazała 
podziękowania panu Wójtowi za interwencje w sprawie usunięcia usterek przy Przedszkolu 
Publ. w Nowej Wsi, prosi o interwencję w sprawie naprawy lampy przy drodze gminnej 
przy bloku 21. Następnie w imieniu mieszkańca gminy pana Kazimierza Rybarczyka głos 
zabrał  pan  Jerzy Moryson i  przekazał  prośbę o  naprawienie  drogi  prowadzącej  do  jego 
posesji.  Pan Rybarczyk miał wcześniej tę naprawę obiecaną. Kolejna prośba o zasypanie 
dziur  na  drodze  za  mostkiem  w  kierunku  posesji  Zenona  Tomaszewskiego   przed  p. 
Fimiakiem.  Następnie  zwrócił  się  do   pani  Skarbnik,  że   prosił  o  podanie  kosztów 
oświetlenia. Nadal te lampy świecą od  dwudziestej, jest to strata dla gminy. Wójt wyjaśnił,  
że sprawa była zgłaszano dwukrotnie do energetyki. Ponownie głos zabrał pan Moryson i 
oznajmił,  że  zwracał  się  do  Wójta  na  pisemnie  odnośnie  uporządkowania  cmentarza  w 
Wierzchach. Widział nieraz cmentarz Orląt Lwowskich gdzie leżały śmieci. Prosi jest Rada 
Sołecka, jest obok szkoła, czy dzieci by nie mogły zagrabić, sprzątnąć. Głos zabrał pan Wójt 
i wyjaśnił, że bardzo mało jest zatrudnionych osób na pracach społecznie – użytecznych. 
PUP przydzielił  pięć  miejsc  tak  jak  i  innym  gminom.  Dlatego  będzie  tu  problem  ze 
wszystkimi  pracami  porządkowymi.  Ponownie  głos  zabrał  pan  Moryson  i  oznajmił,  że 
kiedyś  była  tutaj  taka  praktyka  na  terenie  Zakładu  Komunalnego  siano  kwiatki  tanim 
kosztem, było to rozdawane, może powrócić do tego. Pan Tadeusz Kostuj zwrócił uwagę, że 
wówczas prezesem zakładu komunalnego był G. Kaczmarek, który był też ogrodnikiem. 

PUNKT 10 -  ZAKOŃCZENIE OBRAD



Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia,  o godzinie 12.30,  dziękując wszystkim jednocześnie za udział  w XXI Sesji 
Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała    Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                         Roman Rojewski


