
    Protokół nr XIX/2011
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 

w dniu 26 kwietnia  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  Roman  Rojewski  dokonał  otwarcia  posiedzenia 
o godzinie 13.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

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 w sprawie:  

          1) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

     bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki na rok 2012,  

2)  zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Gizałki,

3)  zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ruda Wieczyńska na lata 

     2012 – 2019,

4) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu 

     usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2012,

 5) określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do 

     których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa przypadających 

    Gminie Gizałki lub jej jednostkom organizacyjnym,

6) zmian planu budżetu na rok 2012,

7) 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  radni  wnoszą  jakieś  zmiany  do 
przedstawionego porządku obrad. 
Głos zabrał Pan Wójt i oznajmił, że chce wnieść autopoprawkę do prządku obrad dzisiejszej 
Sesji. Proponuje w miejsce  pierwszej  uchwały: przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi  oraz  zapobiegania  bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy Gizałki  na  rok 
2012,  wprowadzenie uchwały: uchylenia uchwały Nr XVIII/96/2012 Rady Gminy Gizałki 
z dnia 2 marca 2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gizałki.
Powodem uchylenia wcześniej podjętej uchwały są zastrzeżenia Nadzoru, który sprawuje 
Wojewoda  nad  wszystkimi  uchwałami,  podejmowanymi  przez  Radę.  Wcześniej 
sygnalizował ten problem, chodzi o podpisanie umowy ze schroniskiem dla zwierząt, które 
odbierałoby bezdomne zwierzęta z terenu gminy Gizałki. Na dzień dzisiejszy schroniska nie 
chcą  podpisać  jeszcze  takiej  umowy.  Jeśli  taka  umowa  zostanie  podpisana,  wówczas 
program zostanie wprowadzony. Przewodniczący Rady oznajmił, że jak Pan Wójt zaznaczył 
temat omawiano szczegółowo na posiedzeniu Komisji Łączonych.  Poprosił o głosowanie 
nad autopoprawką. Radni  jednogłośnie przyjęli zaproponowaną zmianę. 
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy są inne propozycje zmian. Głos zabrała 
Pani Katarzyna Lochdańska i wnioskowała aby do prządku obrad wprowadzić uchwałę  w 
sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę  Gizałki  z  Powiatem  Pleszewskim 
porozumienia  dotyczącego  powierzenia  Powiatowi  Pleszewskiemu  realizacji  zadania 
własnego Gminy Gizałki w zakresie utworzenia i prowadzenia Gimnazjum Dwujęzycznego.
Oznajmiła, że uchwała była omawiana na posiedzeniu Komisji Oświaty i Komisji Łączonej 
i uważa, że  powinni zmierzyć się z tą propozycją i nie odkładać jej w nieskończoność. 
Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wniosek  radnej  Katarzyny  Lochdańskiej 
w sprawie wprowadzenia uchwały.
Radni większością głosów przyjęli do porządku obrad uchwałę w sprawie  wyrażenia zgody 
na  zawarcie  przez  Gminę  Gizałki  z  Powiatem  Pleszewskim  porozumienia  dotyczącego 
powierzenia  Powiatowi  Pleszewskiemu  realizacji  zadania  własnego  Gminy  Gizałki 
w zakresie utworzenia i prowadzenia Gimnazjum Dwujęzycznego  do porządku obrad.
Przewodniczący  Rady  przedstawił  porządek  obrad  XIX  Sesji  wraz  z  wniesionymi 
poprawkami.
Po czym nastąpiło  głosowanie, radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany 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  w  trakcie  obrad,  który  jest  dostępny  również  do  wglądu 
w Biurze Rady. Radni jednogłośnie, tj. 14 głosami za, przyjęli protokół z poprzedniej Sesji, 
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.
Głos zabrała Pani Grażyna Walczak i zwróciła się z prośbą w sprawie udzielenia informacji 
czego  dotyczyło  szkolenie  zorganizowane  w  Pyzdrach  pod  nazwą"  E-  Sesja".  Pan 
Przewodniczący  wyjaśnił,  że  szkolenie  dotyczyło  zapoznania  się  z  programem 
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komputerowym dla radnych. Gdyby była zgoda rady, to wszystkie materiały przeznaczone 
dla Radnych były by przesyłane w odpowiednim programie komputerowym. Urząd Gminy 
musiałby zakupić dla radnych laptopy. Koszt zakupienia programu to ok. 3900 zł, materiały 
przekazał do przeanalizowania, można się z nimi zapoznać. Radni mogą podjąć decyzję czy 
zakupić ten program. Głos zabrała pani Beata Strzelewicz i zwróciła się z zapytaniem czy 
również materiały sesyjne byłyby w ten sposób przekazane.  Pan Wójt, oznajmił, że myśli,  
że na kolejnej sesji szczegółowo  przedstawią informację. 

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  zapytaniem  5  marca  br.  spotkanie  z 
Dyrektorem  ZDW  w  sprawie  budowy  chodnika  i  budowy  sygnalizacji  świetlnej  w 
Białobłotach. Jaka miałaby być długość chodnika i kiedy byłby robiony oraz sygnalizacja. 
Wójt wyjaśnił, że rozmawiano o wydłużeniu chodnika, który  znajduje się na wprost szkoły 
w Białobłotach i o wydłużeniu zatoczki autobusowej po prawej stronie jadąc w kierunku 
Konina  do  drogi  na  Garncarski  Kąt  oraz  po  drugiej  stronie  w kierunku na  Orlinę.  Jest 
przyrzeczenie, że zostanie to wykonane. Jeżeli chodzi o sygnalizację świetlną to rozważali 
czy dałoby się to wykonać, koszt byłby w graniach ok. 70 tys zł. ZDW nie ma na dzień 
dzisiejszy  takich  środków,  zadanie  ujęto  w  planie,  w  ramach  którego  będą  zakładane 
sygnalizacje.  Jeżeli  chodzi  o  termin,  to  możemy rozmawiać  o  roku 2013.  Wcześniejsze 
urządzenia  były  montowane  w  ramach  poprawy  bezpieczeństwa  ruchu  głównie  przy 
szkołach program skończył się 2 lata temu. Głos zabrała pani Grażyna Walczak i zwróciła 
się  z  zapytaniem 3 kwietnia  br.  spotkanie  z  Dyrektorem ZDP w sprawie  naprawy dróg 
powiatowych  na  terenie  gminy  Gizałki  jakie  efekty  i  kolejne  pytanie:  5  kwiecień  br. 
spotkanie z Dyrektorem PUP w sprawie zatrudnienia mieszkańców gminy w ramach prac 
społeczno - użytecznych. Pan Wójt wyjaśnił, że zgłoszone zostało zapotrzebowanie w PUP 
w celu zatrudnienia mieszkańców w ramach prac społeczno - użytecznych na poziomie roku 
ubiegłego.  Pierwsze  osoby  będą  zatrudnione  od  7  maja.  Jeżeli  chodzi  o  spotkanie  z 
Dyrektorem Zarządu  Dróg  Powiatowych  było  kilka  spraw do  uzgodnienia.  Pierwsza  to 
remonty  dróg asfaltowych  ZDP ogłosił  przetarg  na  remont  dróg  i  firma,  która  wygrała 
złożyła  bardzo korzystną  ofertę.  Chodzi  o  to,  żeby ta  sama firma wykonywała  również 
usługi  na  drogach gminnych w tej  samej  cenie.  Wstępnie  mamy już  takie  uzgodnienie. 
Firma ma zacząć prace od przyszłego tygodnia naprawę dróg powiatowych, a być może i 
równocześnie naszych dróg. Cena prac jest atrakcyjna. W ub. roku naprawa dróg nie była 
zadowalająca, pierwsze prace były wykonane dobrze, późniejsze już niezbyt dobrze. Głos 
zabrała  pani  Beata  Strzelewicz  i  zwróciła  się  z  zapytaniem jaki  był  wynik  rozmów  w 
sprawie rekultywacji składowiska. Wójt wyjaśnił, że gmina była zobowiązana aby do końca 
marca złożyć wniosek o zamknięcie składowiska i taki wniosek został złożony do Urzędu 
Marszałkowskiego,  do  wniosku  został  dołączony  program rekultywacji  i  harmonogram. 
Obecnie nie jest wstanie poinformować czy jest wszystko prawidłowo czy nie, ponieważ 
Urząd  Marszałkowski  ma  przynajmniej  dwa  miesiące  na  wydanie  decyzji.  Dopóki  nie 
zostanie wydana decyzja o całkowitym zamknięciu to ze składowiska można korzystać. Na 
składowisku zostały uporządkowane zdeponowane odpady, zostały odsunięte od ogrodzenia 
i ubite. W dalszej kolejności będzie musiała być opracowana dokumentacja rekultywacyjna 
i  należy  wystąpić  o  rekultywacje  składowiska,  terminem  obwarowane  jest  formalne 
zamknięcie. Składowisko to próbujemy rekultywować przy pomocy odpadów, które wolno 
rekultywować i tym samym istotnie zmniejszył by się koszt rekultywacji. 
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PUNKT 6 - PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała  Nr XIX/100/2012 w  sprawie  uchylenia  uchwały  Nr  XVIII/96/2012   Rady 
Gminy  Gizałki z dnia 2 marca  2012 r. w sprawie określenia programu opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 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 XIX/100/2012 w 
sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/96/2012  Rady  Gminy  Gizałki z dnia 2 marca  2012 r. 
w sprawie  określenia  programu opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz  zapobiegania 
bezdomności  zwierząt  na  terenie  Gminy  Gizałki  została  podjęta  15  głosami  za,  czyli 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 6 do protokołu.

Uchwała Nr XIX/101/2012 w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy 
Miejscowości 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 XIX/101/2012 w 
sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości  Gizałki. została  podjęta 
15 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 7 do protokołu.

3)  Uchwała Nr XIX/102/2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 
Ruda Wieczyńska na lata 2012 – 2019.

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 została podjęta 15 
głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 8 do protokołu.

Uchwała  Nr  XIX/103/2012  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu 
Pleszewskiego  na  realizację  programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów  zawierających 
azbest w roku 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 15 radnych. Uchwała Nr XIX/103/2012 w 
sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na realizację programu 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2012  została podjęta 15 głosami 
za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 9 do protokołu.

Uchwała Nr XIX/104/2012 w sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w 
spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - 
Ordynacja podatkowa 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. 
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Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych Uchwała Nr  XIX/104/2012 w 
sprawie określenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do 
których  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  -  Ordynacja  podatkowa  przypadających 
Gminie Gizałki lub jej jednostkom organizacyjnym została podjęta 15 głosami za, czyli 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 10 do protokołu.

Uchwała Nr XIX/105/2012 w sprawie zmian planu 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 15 radnych Uchwała Nr XIX/105/2012 w 
sprawie zmian  planu  budżetu  na  rok  2012, została  podjęta  15  głosami  za,  czyli 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 11 do protokołu.

Uchwała  Nr  XIX/106/2012  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 XIX/106/2012 w 
sprawie została podjęta 15 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 
12 do protokołu.

Uchwała  Nr  XIX/107/2012w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę  
Gizałki z Powiatem Pleszewskim porozumienia dotyczącego powierzenia Powiatowi  
Pleszewskiemu realizacji  zadania własnego Gminy Gizałki  w zakresie  utworzenia i  
prowadzenia Gimnazjum Dwujęzycznego.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poprosił o zadawanie pytań.
Głos zabrała pani Beata Strzelewicz i oznajmiła, że nikt nie jest za zamykaniem możliwości 
dla  naszej  młodzieży  ale  mimo  wyjaśnień  ze  strony  władz  gminy  nie  jest  do  końca 
przekonana,  za  mało  wie  w  tym  temacie.  Było  mówione,  że  będzie  jeden  przedmiot 
wykładany obowiązkowo wiadomo, że angielski, nie wiadomo jaki inny. Proponuje poprosić 
osobę,  która  w powiecie  się  tym zajmuje  aby przekazała  więcej  wiadomości.  Pan Wójt 
oznajmił,  że  decyzja  leży  w  gestii  Rady  Gminy.  Co  do  informacji  w  sprawie   zasad 
funkcjonowania gimnazjum  można było wcześniej zaprosić odpowiednią osobę, ale takiego 
wniosku dotychczas nie było. Myślał, że radni na ten temat wiedzą na tyle dużo by podjąć 
decyzję.  Jeśli  trzeba  zaprosić  kogoś,  to  można  to  uczynić,  ale  myśli,  że  efekt  będzie 
podobny.  Z  kolei  głos  zabrał  Przewodniczący  Rady  oznajmił,  że  odnośnie  powstania 
gimnazjum to  rozmowy były toczone  od prawie  dwóch m-cy.  Gdyby wcześniej  sprawa 
zaproszenia osoby celem udzielenia wyjaśnień była zgłoszona, to z panem Wójtem ustalili 
by takie spotkanie. Oznajmił, że zdaje sobie sprawę, że za uczniem odejdzie subwencja, ale 
musimy też dbać o wykształcenie młodzieży Nie mogą swoją decyzją blokować drogi dla 
osób wybitnie  uzdolnionych.  Jego propozycja,  prośba jest  za  tym żeby uchwała  została 
przyjęta.  Głos zabrał Tadeusz Kostuj i oznajmił, że powtórzy propozycję jaka przedstawił 
na komisji aby jak najbardziej wspierać wszelkie inicjatywy dotyczące kształcenia dzieci i 
młodzieży.  Natomiast  pieniądze,  które pójdą  za uczniem powiat  mógłby w jakiś  sposób 
rekompensować np. na zadania na które nas nie stać np. korekcja wad postawy, itd. Aspekt 
solidaryzmu byłby tutaj wskazany. Głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski oznajmił, że nie 
są  przeciwko  kształceniu  dzieci,  tylko  są  zdziwieni  ponieważ   na  posiedzeniu  Komisji 
Łączonych  Pani  Lochdańska  zwróciła  się  z  propozycją  aby  poczekać  z  podjęciem  tej 
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uchwały. Głos zabrał  Przewodniczący Rady i wyjaśnił, że sam złożył taką propozycję w 
dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji aby przemyśleć i uważa, że pani radna doszła do 
takiego wniosku  i ma takie prawo. Z kolei głos zabrała Pani Lochdańska i stwierdziła, że 
wcześniej temat był też poruszany i nie było uwag, propozycji aby zaprosić kogoś celem 
udzielenia  szerszych wyjaśnień.  Głos  zabrała  Pani  Grażyna Walczak i  oznajmiła,  że ma 
prośbę  aby pomimo,  że  uchwała  zostanie  podjęta  zaprosić  osobę,  która  mogłaby temat 
bardziej szczegółowo przybliżyć, umożliwiłoby to przekazanie dokładniejszych informacji 
zainteresowanym. Przewodniczący Rady poinformował,  że uzgodni w tej  sprawie termin 
spotkania  z Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Pleszewie. 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad obecnych było 15 radnych Uchwała Nr  XIX/107/2012w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie przez Gminę Gizałki z Powiatem Pleszewskim porozumienia dotyczącego 
powierzenia Powiatowi Pleszewskiemu realizacji zadania własnego Gminy Gizałki w 
zakresie  utworzenia  i  prowadzenia  Gimnazjum  Dwujęzycznego  została  podjęta  13 
głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik nr 13 do 
protokołu.

PUNKT 7 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Głos zabrał Pan Przewodniczący Rady  i poinformował, że w okresie międzysesyjnym na 
jego ręce nie wpłynęła żadna interpelacja. Pan Wójt oznajmił, że wpłynęło pismo od pani 
sołtys Lewicz i radnego Pana Andrzejewskiego, które uznał za formę interpelacji chodziło o 
zainstalowanie  kilku  lamp  przy  drogach  gminnych.  W tym  roku  w  budżecie  wolnych 
środków nie mamy ale w przyszłym możemy się nad tematem pochylić przy planowaniu 
budżetu. 

PUNKT 8 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pan Krzysztof  Andrzejewski –  oznajmił,  że dziękuje za odpowiedź ale w piśmie jakie 
skierował wraz z Panią sołtys do p. Wójta wymienił wszystkie odcinki dróg w Wierzchach 
gdzie są  położone asfalty i  liczył  na założenie  chociaż jednej  lampy przy drodze,  którą 
najczęściej uczęszczają dzieci  do szkoły, wie, że budżet jest jaki jest.
Pan Wójt wyjaśnił że gdy planują budżet na dany rok to muszą ujmować inwestycje, które 
planują do wykonania na dany rok. W tym roku, co już wcześniej omawiali są zaplanowane 
lampy z funduszu sołeckiego w  Czołnochowie. W Oborach, Toporowie nie twierdzi, że nic 
nie zrobią ale wszystkich lamp się nie da zrobić. Problem polega na tym, że na terenie naszej 
gminy mamy dwie własności urządzeń oświetleniowych tj. Spółka „Oświetlenie Uliczne”. 
Tu  należy  wnieść  aportem  środki  do  spółki,  które  ta  spółka   zainwestuje  poprzez 
zamontowanie lamp. Trwa to bardzo długo, procedury są skomplikowane. Szybciej prace 
następują jeśli instalujemy oświetlenie samodzielne. Wówczas są to nasze urządzenia, my 
nimi  zarządzamy.  Poinformował,  że  otrzymał  pismo,  w  którym  przedstawiono  koszt 
zainstalowania  jednej lampy w miejscowości  Wronów, jest to kwota 7 tys. zł. 
Pan  Krzysztof  Andrzejewski  –  zwrócił  się  z  zapytaniem  dlaczego  w  miejscowości 
Krzyżówka w środku lasu całą  noc jest  oświetlona figurka,  na jakiej  zasadzie  działa  to 
oświetlenie, jak jest doprowadzony prąd?.
Przewodniczący Rady poinformował, że to może cud.
Pan Wójt wyjaśnił,  że  w tej  miejscowości była realizowana inwestycja  oświetleniowa i 
nowe lampy były instalowane, ale czy  oświetlenie, o które pyta Pan radny było instalowane 
razem  z  lampami tego nie wie. 
Pan  Kazimierz  Woźniak  wyjaśnił,  że  to  oświetlenie  było  uzgodnione  w  poprzedniej 
kadencji  z  poprzednim  panem  Wójtem,  oświetlenie  figurki  sponsorował  jeden  z 
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mieszkańców wsi Krzyżówka. Zakupił lampę, słup i zapłacił za robociznę. Natomiast kto 
obecnie płaci za prąd tego nie wie. 
Pan Henryk Madelski – zgłosił prośbę w sprawie naprawienia drogi (dziury) w m. Ruda 
Wieczyńska w kierunku sali oraz ponowił wcześniej zgłoszoną sprawę naprawy dachu na 
przystanku PKS w m. Obory.
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  sprawa  naprawienia  dachu  na  przystanku  PKS  była  zgłaszana, 
przypomni. 
Pan Krzysztof Andrzejewski zgłosił prośbę aby na rowie wykonanym przez Spółki Wodne 
w m. Wierzchy wykonać przepust pod asfaltem ( przed p. Zawalem od strony Wierzchów).
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  w  tej  sprawie  będą  musieli  zwrócić  się  do  Zarządu  Dróg 
Powiatowych.
Pan  Krzysztof  Andrzejewski  poprosił  o  udzielenie  informacji  w  sprawie  remontu  sali 
w Wierzchach.
Pan  Wójt wyjaśnił,  że  przetarg  będzie  ogłoszony  w  przyszłym  tygodniu.  Jest  kłopot 
z  projektantem, który zachorował ale zadanie będzie wykonane. 

PUNKT   8 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI  
 
Pan Eugeniusz Walkowiak  oznajmił, że gazeta „Życie Pleszewa”  pisze „ kanaliza znowu 
w sądzie „ jak  ta sprawa się ma - pytał radny, oznajmił, że  gminy nie stać by wyłożyć 
dodatkowo 500 tys zł. Poprosił: jak Pan Wójt może niech  uchyli rąbka prawdy, co to była 
za osoba , która zawiniła. Byłby za tym aby sprawa znalazła finał na ulicy Malińskiej w 
sądzie. 
Pan Wójt  wyjaśnił, że 2,5 roku temu został  wykonany projekt  i do tego projektu został 
wykonany  kosztorys, który był załącznikiem do dokumentacji przetargowej. Ten kosztorys 
był  zatwierdzony  przez  Wójta,  który  urzędował  i  projektanta,  który  go  wykonał.  Na 
podstawie  tego  kosztorysu  została  podpisana  obecna  umowa  na  wykonanie  kanalizacji. 
Okazuje się, że projekt był wykonany prawidłowo, natomiast kosztorys został wykonany 
nieprawidłowo ponieważ  nie  uwzględniono  w nim prawie  1,5  km sieci  narysowanej  w 
projekcie. Wykonawca wykonał prawie całość sieci po czym  zgłosił wykonanie do Urzędu 
Gminy.  Obecnie  umowa zawarta  z  wykonawcą  oraz  wszystkie  dokumenty przetargowe: 
kosztorys   i  specyfikacja   istotnych  warunków  zamówienia   przekazane  zostały  do 
specjalisty -  prawnika.  Jest  ekspertyza  na piśmie,  wg której  na podstawie  umowy jaka 
została zawarta nie powinniśmy zapłacić za prace, które zostały wykonane dodatkowo. Jest 
to opinia prawnika  i sugestia, że wykonawca powinien dochodzić swoich praw na drodze 
sądowej.
Pani Beata Strzelewicz zwróciła się z zapytaniem czy poza tym odcinkiem dodatkowego 
wykonania 1,5 km kanalizacji były  inne odstępstwa od projektu?
Pan Wójt wyjaśnił, że w kosztorysie było zaplanowane więcej studzienek kanalizacyjnych 
niż  przewidywał projekt ale zapłacą tylko za wykonane. Poza tym przewiert do Zakładu 
Komunalnego, który nie był zaprojektowany i tu trzeba będzie się przebić rurociągiem pod 
drogą wojewódzką. Pierwotna umowa tego nie przewidywała. Ponadto na terenie SKR była 
przepompownia w innym miejscu obecnie jest przesunięta. W Szymanowicach przy kościele 
też nastąpiło przesunięcie ze względu na nowy chodnik. Poinformował, że odstępstwa nie 
były kosztotwórcze, wartość inwestycji z tego względu nie wzrosła.
Pan Kazimierz Czajczyński oznajmił, że z prasy dowiedział się  jaki jest stan dróg na 
terenie gminy, sprawdzała to Komisja Rewizyjna i ma pytanie czy widzieli jaki jest stan 
dróg na Koloni Ostrowskiej.
Pan Zenon Tomaszewski –  oznajmił,  że  wiele  razy na  sesjach  Pan Wójt  wyjaśniał,  że 
dziury będą łatane, prace będą wykonywane w odpowiednich warunkach klimatycznych.
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Pan Wójt wyjaśnił, że w ub. roku w części zachodniej gminy drogi były wyremontowane w 
miarę dobrze w części wschodniej były wykonane inną technologią  i to się nie sprawdziło. 
Obecnie czeka za profesjonalną firmą aby naprawy  trzymały dłużej. 
Pan  Henryk  Glapa  – zwrócił  się  z  zapytaniem  czy  ulica  Polna  i  ul.  Kwiatowa  w 
Szymanowicach były odtwarzane w ramach kanalizacji ?
Pan Wójt wyjaśnił, że tak.
Pan Henryk Glapa zwrócił się z kolejnym zapytaniem: dlaczego nie jest robiona droga w 
m. Czołnochów tam też  była robiona kanalizacja.
Pan Wójt wyjaśnił że to nie zostało zaplanowane, to nie on ustalał. Zostało to zaplanowane 
wcześniej, 2 lata temu jak był składany projekt.
Pan Tadeusz Kostuj – przedstawił zebrane wnioski od mieszkańców:
-naprawa zaworu przy cmentarzu koło posesji p. Rybczyńskich,
-naprawa lampy  (brak blaszanego daszku) przy przystanku Szymanowice – Leszczyca, przy 
posesji p. Radolińskich,
-dokończenie  chodnika  w  miejscowości  Szymanowice  (wyrwa  na  zakręcie  od  strony 
Tomic). 
Pan Wójt – wyjaśnił, że mogą tam  zasypać piaskiem ale wykonać tego nie jest wolno,  jest 
to teren  ZDW. 
Pan Tadeusz Kostuj  - dalsze wnioski mieszkańców:
-w kierunku Czołnochowa rozpoczęte  i nie skończone zadanie,
-przywrócenie tablicy z nazwą miejscowości m. Szymanowice (koniec Szymanowic vis a 
vis     Leszczycy)  i tablicy ulica Polna,
- wykonanie prac odwadniających i prac melioracyjnych (kanał,  zbiornik retencyjny).
Pan Wójt wyjaśnił, że dokumentacja jest wykonana czekają za pozwoleniem. 
Pan Tadeusz Kostuj zwrócił się z kolejnymi wnioskami:
- zamontowanie tablic: ograniczenie tonażu (dotyczy głównie nowych dróg),
-  naprawa  dróg  powiatowych,  najgorsza  droga  powiatowa  „jak  dziury  w  serze”  od 
Szymanowic do Gizałek,
- naprawa oraz poszerzenie parkingu parafialnego.
- odnowienie ogrodzenia przy dębie przyrodniczo - historycznym. 
- ustawienie lustra na wylocie przy posesji p. Kwitowskiego. 
Pan Eugeniusz Walkowiak oznajmił, że lustro jest zbędne, ponieważ gdy poprzednio było 
to wydarzyło się kilka wypadków. 
Pan  Tadeusz  Kostuj -  wyjaśnił,  że  poprzednie  lustro  było  nieodpowiednie  trzeba 
zainstalować prawidłowe. 
Pan Jerzy Moryson-  zgłosił prośbę do pani Skarbnik aby na kolejną sesję przygotowała 
na piśmie informację, jaka jest miesięczna kwota, którą płaci gmina za oświetlenie. 
Stwierdził,  że  tutaj  udałoby  się  znaleźć  oszczędności  w  ramach  których  można  by 
zainstalować  oświetlenie  w  innych  miejscowościach.  Zaapelował  do  Pan  Wójta  aby 
zorganizował  spotkania  wiejskie  i  wówczas  będzie  wiadomo  czy  mieszkańcy  się  z 
propozycją zgadzają  czy nie. Po czym zwrócił się do Przewodniczącej Komisji Oświaty z 
prośbą aby zorganizowano konkurs czytelniczy obejmujący zasięgiem dzieci  całej gminy. 
Poinformował, że Pani Lidia Miś Nowak - bajkopisarka i wydawca zadeklarowali się, że 
będą przekazywać na ten cel książki. Po czym odniósł się do sprawy laptopów, stwierdził, że 
nie wie czy stać Urząd Gminy na zakupienie laptopów  dla radnych i sołtysów jest to  koszt 
ok. 60 tys. zł i kolejna sprawa trzeba by jeszcze ludzi przeszkolić. Chyba, że znajdziemy 
sponsora, który za odliczeniem VAT-u zakupi. Głos zabrał pan Wójt i stwierdził, że jeżeli 
chodzi o system informatyczny, który obsługiwałby radę gminy, to do tego należy podejść 
bardzo ostrożnie. Większość radnych ma w domu komputery, które można wykorzystać aby 
przesłać droga elektroniczną określone materiały, informacje. Wówczas by nie trzeba było 
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wysyłać  pocztą, kierowca nie musiałby też rozwozić. Jest jeden problem, nie każdy lubi 
czytać informacje na monitorze. Oznajmił, że można by się umówić i radni, którzy posiadają 
w domu komputery i posługują się oprogramowaniem mogą otrzymać np. materiały sesyjne 
za pomocą poczty elektronicznej, a pozostali będą otrzymywali tak jak do tej pory w formie 
papierowej,  byłyby  oszczędności  na  papierze  i  paliwie.  Wyjaśnił,  że  nie  musi  być 
zakupiony  program,  wystarczy  wysłać  materiał  pocztą  elektroniczną.  Poinformował,  że 
poddaje tę sprawę  pod zastanowienie. Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący Rady i 
oznajmił, że Gmina Dobrzyca ma mieć ten program, będzie to śledził i do tematu jeszcze 
powrócą,  na  komisjach.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Jerzy  Moryson  i  podziękował  Pani 
Sekretarz za interwencję w sprawie wałęsających się psów na ul. Leśnej w Gizałkach. Po 
czym głos zabrała Dyrektor GCK - Pani Jolanta Roszak i odniosła się do sprawy konkursu 
czytelniczego. Poinformowała, że konkursy, o których mówił pan Moryson odbywają się w 
naszej gminie. Następnie zaprosiła wszystkich na mające odbyć się w dniu 29 kwietnia br. w 
Nowej Wsi „Święto Prosny”. Głos zabrał Pan Tadeusz Kostuj i poinformował, że składa 
oświadczenie na ręce Przewodniczącego Rady Gminy, takie jakie złożył do prasy. Oznajmił 
w związku z rozpoznaniem sprawy anonimu, może stwierdzić całkowitą bezpodstawność i 
podłość pomówień. Szczególnie mocno dziękuje za mądrość i odpowiedzialność rodziców 
dzieci uczęszczających do szkoły. Składa wyrazu szacunku polonistce za wartościową pracę, 
niesamowite efekty pedagogiczno – wychowawcze, tworzenie kółek teatralnych itd. 

PUNKT  10  - ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia, o godzinie 14.35, dziękując  jednocześnie wszystkim za udział w obradach XIX 
Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała                    Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                              Roman Rojewski
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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 w trakcie obrad, który jest dostępny również do wglądu w Biurze Rady. Radni jednogłośnie, tj. 14 głosami za, przyjęli protokół z poprzedniej Sesji, zapoznając się z nim indywidualnie.

