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

       w dniu 2 marca 2012 r.
        w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W  Sesji  Rady  Gminy  Gizałki  udział  wzięło  14  radnych,  co  stanowi  93,33% 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 
11.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Następnie poinformował, że na obrady przybyła Pani Tatiana Stefaniak Sekretarz Gminy 
Gołuchów  oraz  Wiceprzewodniczący  Rady Gminy Pan  Jerzy  Gramala,  którzy  prosili  o 
zabranie głosu po otwarciu obrad. 
Pan Jerzy Gramala i Pani Tatiana Stefaniak  w imieniu mieszkańców oraz samorządu złożyli 
podziękowania  za  pomoc  i  wsparcie  po  nawałnicy  jaka  nawiedziła  gminę  Gołuchów 
5 września 2011 r. 

Tadeusz Kostuj - nieobecny (nieobecność usprawiedliwiona)

PORZĄDEK  OBRAD  XVIII  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 w sprawie:  

1) wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
     fundusz sołecki na 2013 r.,

2) określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania      
     bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki,  

3) zmian planu budżetu na rok 2012,

4) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2012 - 2021.

5) zmian planu budżetu na rok 2011.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2011 
    oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w gminie Gizałki. 
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne głosy i wnioski.

          10. Zamknięcie obrad.
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Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  zapytaniem,  czy  przedstawiony  porządek  zostaje 
zaakceptowany przez radnych.
Radni jednogłośnie, tj. 14 głosami za opowiedzieli się za przyjęciem porządku 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.
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 zabrała Pani Beata Strzelewicz i zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie jaki był cel i efekt  
spotkania z przedstawicielami WZMiUW w Poznaniu. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  celem  spotkania  było  uzgodnienie  warunków  ewentualnego 
porozumienia,  które  mogłaby  podpisać  nasza  gmina  z  Zarządem  Województwa 
Wielkopolskiego  w  celu  kontynuacji  prac  konserwacyjnych  na  ciekach  podstawowych. 
W ub. roku podpisaliśmy takie porozumienie i w ramach tego porozumienia nasza gmina 
była zobowiązana do wykoszenia i porządkowania skarp. Prace te wykonywali pracownicy 
zatrudnieni  w  ramach  prac  społecznie  -  użytecznych.  Wojewódzki  Zarząd  Melioracji 
i  Urządzeń  Wodnych  wykonał  prace  konserwacyjne.  W  tym  roku  również  takie 
porozumienie zostanie podpisane, natomiast zakres prac jest negocjowany, na pewno będzie 
kontynuacja  prac  na  Kanale  Oborskim,  od  punktu  zakończenia  prac  do  ujścia,  Kanał 
Młynikowski też wejdzie w program. Jeżeli chodzi o Kanał Czarnobrodzki, to są na etapie 
negocjacji. Gmina nie jest administratorem tych cieków, ale konserwacje są niezbędne aby 
nie  zalewało  gruntów,  posesji.  Przewodniczący  Rady oznajmił,  że  zapewne  będzie 
wyrazicielem wielu mieszkańców Gminy Gizałki jeżeli złoży podziękowania  za poczynione 
starania pana Wójta aby zostało wykonane tak dużo  prac na  ciekach podstawowych. Gdyby 
udało się wykonać jeszcze prace obecnie zamierzone, to w historii gminy tego jeszcze nie 
było, żeby w ciągu 2 lat prawie 100 % głównych cieków przekonserwować. 
Głos  zabrał  Pan  Krzysztof  Andrzejewski  i  zwrócił  się  z  zapytaniem:  7  luty  spotkanie 
z  Powiatowym  Inspektorem  Nadzoru  Budowlanego  w  sprawie  lokalizacji  kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Ruda Wieczyńska. Czy wszystko jest już tam zgodne z planem.
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o  legalizację  kanalizacji  w  miejscowości  Ruda 
Wieczyńska  w  dalszym  ciągu  są  na  etapie  opracowania   konkretnych  dokumentacji. 
Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  ma  wydać  decyzję,  która  będzie  nas 
zobowiązywała  do  uzupełnienia  dokumentacji.  Chciałby  aby  to  była  odpowiednia 
ekspertyza,  która  pozwoliłaby  na  zalegalizowanie  tej  inwestycji.  Ekspertyza  byłaby  dla 
naszej  gminy  najkorzystniejsza  pod  względem  finansowym.  Decyzyjną  osobą  jest 
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Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i jeśli się na to zgodzi, to w tym roku uda się  
tą inwestycję zalegalizować. Jeśli nie to sprawa może się przeciągnąć o kolejny rok i to będą 
kolejne wydatki związane z dodatkowymi dokumentami, które  już na tym etapie zostały 
wykonane, ale nie są wystarczające by można to na dzień dzisiejszy zalegalizować. Mamy 
wykonane załączniki mapowe, do tego pozostałą cześć trzeba wykonać. Żeby to wykonać 
trzeba  zapłacić  kolejne  nie  tak  małe  pieniądze.  Próbuje,  żeby   Powiatowy  Inspetorat 
Nadzoru Budowlanego przystał na wykonanie ekspertyzy, która jest najtańsza. Jeśli się to 
uda możemy w krótkim czasie sieć zalegalizować, jeśli  nie,  to będziemy musieli  wydać 
z budżetu kolejne kilkanaście tysięcy złotych  na uzupełnienie tego co już posiadamy.
Głos  zabrała  Pani  Beata  Strzelewicz  i  poprosiła  o  wyjaśnienie  w  jakiej  sprawie  było 
spotkanie  z przedstawicielem  agencji reklamowej. 
Pan  Wójt  poinformował,  że  spotkanie  było  w  sprawie  omówienia  zapotrzebowania  na 
gadżety reklamowe, po to  żeby móc wymienić się z  partnerami innych miast,  gmin. Po 
zakupieniu  będzie  podana informacja  czym dysponujemy.

 PUNKT  6  –  PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała Nr XVIII/95/2012 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie 
gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2013 r.
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 14 radnych Uchwała Nr XVIII/95/ 2012 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących 
fundusz sołecki na 2013 r., została podjęta 14 głosami za,  czyli  jednogłośnie.  Uchwała 
stanowi załącznik  nr 6 do protokołu.

Uchwała Nr XVIII/96/2012 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 14 radnych Uchwała Nr XVIII/96/2012 
w  sprawie  określenia  programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki. została podjęta 14 głosami 
za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 7 do protokołu.

Uchwała Nr XVIII/97/2012 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 14 radnych Uchwała Nr XVIII/97/2012 
w  sprawie  zmian  planu  budżetu  na  rok  2012 została  podjęta  14  głosami  za,  czyli 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 8 do protokołu.

Uchwała  Nr XVIII/98/2012  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 14 radnych Uchwała Nr XVIII/98/2012 
w sprawie  zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2012 - 
2021 została podjęta 14 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 9 
do protokołu.
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Uchwała Nr XVIII/99/2012 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2011.
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 14 radnych Uchwała Nr XVIII/99/2012 
w sprawie  zmian  planu  budżetu  na  rok  2011.  została  podjęta  14  głosami  za,  czyli 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 10 do protokołu.

PUNKT  7   –   SPRAWOZDANIE  Z  DZIAŁALNOŚCI  GMINNEGO  OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2011 ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE 
POMOCY SPOŁECZNEJ W GMINIE GIZAŁKI

Głos zabrała pani Beata Strzelewicz i oznajmiła, że w dniu wczorajszym na komisji łączonej 
omawiano  sprawozdanie  ale  umknęła  jej  sprawa,  czy  były  w  ub.  roku  podwyżki 
wynagrodzeń  dla  pracowników?  Pani  Witkowska  wyjaśniła,  że  podwyżki  nastąpiły  od 
miesiąca  lutego  2012 w granicach  10-15 %.  Informacja stanowi  załącznik   nr 11  do 
protokołu.

PUNKT  8  –  INERPELACJE  I ZAPYTANIA  RADNYCH

Przewodniczący Rady oznajmił, że do biura rady na jego ręce w okresie międzysesyjnym 
nie wpłynęła żadna interpelacja. 
Głos zabrał Pan Wójt i poinformował, że udzieli odpowiedzi na zapytania z ostatniej sesji. 
Jeżeli chodzi o pojemniki na odzież postawione na terenie naszej gminy to ustawiła je firma 
PPHU  TOPROL  Skarżysko  Kamienna,  firma  ta  nie  ma  nic  wspólnego  z  PCK. 
Prawdopodobnie odzież ta jest utylizowana lub w części odzyskiwana, nie można w chwili 
obecnej  więcej  powiedzieć.  W  najbliższym  czasie  będą  musieli  z  tą  firmą  podpisać 
odpowiednie  porozumienie,  ponieważ  niektóre  pojemniki  stoją  na  gruncie  stanowiącym 
własność  gminy. Jeżeli chodzi o prace związane z remontami dróg i remontem przystanków 
to  prace te planowane są  w m-cu marcu. Usterki będą  systematycznie usuwane. 
Głos zabrał Pan Krzysztof  Andrzejewski, który w imieniu mieszkańców zgłosił wniosek 
o oświetlenie, dodał iż o sprawie informowano też na zebraniu wiejskim. 
Pan Zbigniew Bachorski zgłosił prośbę  o naprawę drogi w m. Tomice, ul. Krótka (200 m).
Pani Katarzyna Lochdańska zwróciła się z zapytaniem czy przy drodze Wronów-Wierzchy 
będą odnawiane rowy. 
Pan Wójt poinformował, że jest taki plan, są zabezpieczone środki, które pochodzą głównie 
z opłat za korzystanie ze środowiska. Tam gdzie będzie potrzeba wykopania rowów, głównie 
przy drogach gminnych będą  starali się kopać. Wszystkiego nie będzie można wykonać, 
ponieważ  potrzeby  są  ogromne.  Prace  będą  wykonywane  w  porozumieniu  ze  Spółką 
Gminną. 

PUNKT  9  –  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Głos zabrała Pani Beata Strzelewicz i oznajmiła, że w poprzedniej kadencji pan Piasecki 
systematycznie  rozstawiał  po  gminie  tablice  informacyjne,  tablice  były  systematycznie 
wymieniane, czy jest szansa, że ta tradycja będzie kontynuowana.
Pan Wójt wyjaśnił, że prawie we wszystkich miejscowościach te tablice już są. Zakup tych 
tablic to spory wydatek, dlatego rocznie mogą dostawić najwyżej jedną. Głos zabrał sołtys 
Pan  Józef  Taczała  i  zgłosił  brak  tablicy  informacyjnej  w  miejscowości  Kolonia  Obory. 
Sołtys  wsi  Świerczyna  Pani  Renata  Dopierała  zgłosiła,  że  tablicy  nie  ma  również 
w miejscowości Świerczyna. Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o miejscowość Świerczyna 
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i Kolonia Ostrowska, to ta tablica stoi na granicy tych dwóch miejscowości. Ponownie głos 
zabrała Pani Beata Strzelewicz i oznajmiła, że ma na myśli przynajmniej trzy takie tablice 
do wymiany: 2 w Tomicach (przy GCK i sklepie) i 1 w miejscowości Leszczyca. 
Następnie głos zabrał  Pan Kazimierz Woźniak i  ponowił  wniosek w sprawie ustawienia 
tablicy kierunkowej z nazwą miejscowości Dziewiń Duży. Pan Wójt oznajmił, że sprawę 
przekaże przedstawicielowi Wojewódzkiego Zarządu Dróg, który będzie w naszej gminie 
w związku z planowanymi chodnikami przy szkole w Białobłotach.   
Głos  zabrał  Pan  Eugeniusz  Walkowiak  i  oznajmił,  że  niepokoi  go  sprawa  kanalizacji 
Czołnochów,  Szymanowice,  Tomice,  w  której  wystąpiła  niezgodność  pomiędzy  planem 
a  rzeczywistością,  która  wynosi  około  1,5  km.  Jak  ta  sprawa  ma  się  dalej  zakończyć, 
ponieważ  pan  Wójt  powiedział,  że  zna  nazwisko  tej  osoby,  która  się  tego  świadomie 
dopuściła. Tu na terenie gminy Gizałki nie powinno być miejsca dla przekrętów i mataczy. 
Następnie zwrócił się do Pana Wójta: jak Pan zna to nazwisko, to niech je wyjawi, chcę 
wiedzieć. Pan Wójt oznajmił, że ma na tą okoliczność określone dokumenty. Póki nie jest 
sprawa wyjaśniona to jej nie upublicznia. Jeśli pewne sugestie, które były zgłoszone przez 
wykonawcę potwierdzą się w odpowiednich pomiarach, analizach, wtedy mogą upublicznić, 
ale póki co nie będzie tego robił.  Oznajmił, iż poinformował,  że ma takie zgłoszenie ze 
strony wykonawcy robót.  Głos  zabrał  ponownie  Pan  Eugeniusz  Walkowiak  i  oznajmił: 
gdyby to było 200-300 m niech by było, ale 1,5 km, jest to sprawa nie do przyjęcia. Pan 
Wójt oznajmił, iż też tak uważa, że jest to bardzo poważny błąd. Ponownie głos zabrał Pan 
Eugeniusz  Walkowiak  i  oznajmił:  tym bardziej,  że  taka  osoba działała  żeby świadomie 
zaniżyć metry według kosztorysu, to już jest nie „fer”,  Pan powiedział, że zna nazwisko tej 
osoby, to ujawnijmy to. Pan Wójt oznajmił, że nie chce być posądzony o poświadczenie 
nieprawdy,  jeśli  coś  potwierdzi,  ustali  to  ujawni,  jeśli  nie,  to  nie.  Jest  człowiekiem 
odpowiedzialnym, poinformował, że jest takie zgłoszenie ze strony wykonawcy robót i ono 
jest,  jest  na  piśmie,  nie  ma  tu  co  do  tego  żadnych  tajemnic  i  to  może  przekazać,  
poinformować. Głos zabrał Pan Krzysztof Andrzejowski i zaproponował aby na ten temat 
więcej powiedział Kierownik Referatu pan P. Orczykowski. Pan Wójt oznajmił: powie jeżeli 
będzie miał od niego upoważnienie, ale póki nie ma pewności, że pewne wartości, które są 
zawarte w zgłoszeniu nie są potwierdzone, nie może podawać do publicznej wiadomości. 
Taki jest zwyczaj, najpierw się bada czy jest coś zasadne, a potem się podaje do publicznej  
wiadomości.  Ponownie głos zabrał Pan Krzysztof Andrzejowski i oznajmił, że  wobec tego 
Pan Wójt będzie trzymał mieszkańców w niepewności, bo najpierw się ujawnia, że 1,5 km 
jest  niezgodności  a  teraz  się  mówi,  że  nie  wiadomo  o  co  dokładnie  chodzi.  Pan  Wójt 
oznajmił,  że informował,  że to zgłosił  wykonawca. Ponownie głos zabrał Pan Krzysztof 
Andrzejowski i oznajmił, może jest to wina wykonawcy. Pan Wójt oznajmił, że nie może się 
w swoich opiniach kierować pojęciem ''może”.  Głos zabrał Pan Eugeniusz Walkowiak i 
oznajmił, że Pan Wójt powiedział, że wykonawca i chyba geodeta podpisali w tej sprawie 
stosowne oświadczenie i  że macie wiedzę na ten temat co to jest  za osoba.  Głos zabrał 
Przewodniczący Rady i oznajmił, że w tym temacie czas będzie najlepszym lekarstwem. 
Oby tak nie było jak wszystko obecnie wskazuje, bo będziemy finansowo pod kreską, oby 
tak  nie  było,  bądźmy  dobrej  myśli.  Ponownie  głos  zabrał  Pan  Eugeniusz  Walkowiak 
oznajmił: bądźmy, bądźmy, ponieważ będzie nas to kosztowało ponad 500 tys. zł.  Gmina 
Gizałki tego budżetu w końcu nie wytrzyma. Przewodniczący Rady oznajmił: na razie jest 
tylko jeden pomiar, będą następne wszystko w swoim czasie 
Głos  zabrał  Pan  Henryk  Madalski  i  oznajmił,  że  od  nowego  roku  nie  ma  zabiegów 
rehabilitacyjnych  w  naszym  ośrodku  i  większość  pacjentów  została  odcięta  od  tych 
zabiegów, ponieważ nie każdego stać aby codziennie  dojechać do Pleszewa. Lekarze robią 
wszystko, aby przywrócić rehabilitację do ośrodka. Uważa, że radni powinni też poprzeć 
stanowisko lekarzy i powinni wystosować pismo do NFZ. Zaproponował aby po tej Sesji 
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pismo zredagowano.
Pani Beata Strzelewicz poinformowała, że od strony Pyzdr nie ma witacza co najmniej od 
2 m-cy i chciałaby się dowiedzieć czy Panu Wójtowi coś wiadomo w tym temacie. Pan Wójt 
oznajmił, że nie wiedział o tym. 
Sołtys Pan Stanisław Mikołajewski poprosił o równiarkę na drogi. 
Sołtys  Pan  Kazimierz  Czajczyński  zgłosił  prośbę,  aby  przystanek  w  miejscowości 
Studzianka zrobić w pierwszej kolejności, ponieważ oczekują tam dzieci dojeżdżające do 
szkoły. 
Sołtys Pan Zbigniew Ostrowski zwrócił się z zapytaniem czy i kiedy będą robione ul. Polna 
i  ul.Kwiatowa  w  Szymanowicach,  w  szczególności  ul.  Polna,  obecnie  nie  ma  tam 
możliwości  przejazdu.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  roboty  mogą  być  rozpoczęte  gdy  teren 
obeschnie.
Sołtys  Pan  Henryk  Glapa  zwrócił  się  z  zapytaniem:  jak  wygląda  sprawa  przystanku 
w miejscowości Czołnochów.
Pan Wójt wyjaśnił, że zamówili odpowiednie materiały,  zastosują blachę. 
Sołtys  Pan  Marian  Kaźmierski  zgłosił  prośbę  o  postawienie  tabliczek  informacyjnych 
z numerami domów, ponieważ jest z tym kłopot w przypadku przyjazdu pogotowia itp. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  takie  tabliczki  są  potrzebne  w  miejscowościach  na  terenie  całej 
gminy,  jest  to  wydatek  parędziesiąt  tysięcy  złotych.  Trzeba  takie  środki  w  budżecie 
zabezpieczyć, jeżeli radni takie środki w budżecie znajdą, albo zrobimy coś w zamian, bo 
inaczej się nie da.
Głos  zabrał  mieszkaniec  Szymanowic  Pan  Sławomir  Dziubarczyk  i  zwrócił  się 
z  zapytaniem:  czy  jest  możliwość  wyrównania  tymczasowo  drogi  ul.  Polna  aby  była 
przejezdna, bo nie wie czy jest przewidziany asfalt  czy inne utwardzenie, teraz mieszkańcy 
nie mogą  się wydostać. 
Pan Wójt poinformował, że jedynie  co mogą obecnie zrobić to wysłać koparko ładowarkę 
do wyrównania terenu, żeby koleiny, które są wyjeżdżone były wygładzone.
Pan Sławomir Dziubarczyk oznajmił, że jeśli teraz jeszcze nie wiadomo czy ta inwestycja 
będzie robiona czy nie będzie i kiedy będzie. Pan Wójt poprosił o odpowiedź na pytanie kto 
powiedział,  że  nie  będzie  robiona?.  Pan  Sławomir  Dziubarczyk  wyjaśnił,  że  są  różne 
pogłoski, a jeżeli będzie robiona to kiedy?. Pan Wójt wyjaśnił, że nie potrafi powiedzieć 
dokładnie co do dnia kiedy będą rozpoczęte prace, na pewno w marcu. 
Pani Beata Strzelewicz zwróciła się z zapytaniem czy mieszkaniec mówi o drogach, które 
mają być robione w związku z kanalizacją. 
Pan Wójt wyjaśnił, że tak. 

PUNKT  9  –  ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia, o godzinie 11.55, dziękując jednocześnie wszystkim za udział w XVIII Sesji 
Rady Gminy Gizałki VI kadencji.  

  Protokołowała  Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                      Roman Rojewski
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	PUNKT  3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA
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