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        Protokół nr XVII/2012 

    z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się    

       w dniu 27 stycznia 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.   

 

Wiceprzewodniczący Rady Pan Tadeusz Kostuj dokonał otwarcia posiedzenia                                       

o godzinie 11.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

Następnie stwierdził quorum Sesji (14 radnych). 

 

Pan Roman Rojewski - nieobecny usprawiedliwiony. 

 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XVII Sesji Rady Gminy: 

 

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)  powołania Skarbnika Gminy Gizałki,   

 2)  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,   

 3) zmiany treści porozumienia zawartego w dniu 7 października 2008 roku                     

      w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. 

     „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami               

      i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM wraz z budową 

       Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach  

       z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”,  

 4)  zmian planu budżetu na rok 2012, 

 5)  zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2012,  

 6)  zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2012 r.,   

 7)  zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na lata 2012-2021 r.  

 7. Przyjęcie planów pracy poszczególnych komisji Rady Gminy Gizałki na 2012 r.  
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 8. Przyjęcie  sprawozdań z działalności poszczególnych komisji Rady Gminy            

Gizałki za 2011 r.  

  9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wolne głosy i wnioski. 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Wiceprzewodniczący 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 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Kostuj 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. 

 

Głos zabrał Pan Wiceprzewodniczący i oznajmił, że temat był omawiany w dniu 

wczorajszym na Komisji Łączonej. Była propozycja aby wnioski zebrać i ewentualne 

odpowiedzi przedstawić w dniu dzisiejszym. To nie miało miejsca, na bieżąco sprawy 

wyjaśniał też pan Wójt. Następnie Wiceprzewodniczący poprosił o przyjęcie sprawozdania. 

Radni jednogłośnie przyjęli sprawozdanie, który  stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PUNKT 5 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  

MIĘDZYSESYJNYM. 

 

Wiceprzewodniczący oznajmił, że w dniu wczorajszym na Komisji Łączonej było dużo 

pytań, Pan Wójt udzielił odpowiedzi, prosi kontynuować jeżeli radni mają jakieś zapytania 

co do przedstawionej informacji. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad.  

 

PUNKT 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ: 

 

Uchwała Nr XVII/88/2012 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gizałki. 

Pan Wiceprzewodniczący poinformował, że pierwsza uchwała dotyczy powołania Skarbnika 

Gminy Gizałki i przed jej odczytaniem prosi Pana Wójta aby przedstawił pismo, które 

wpłynęło do Rady jako wniosek. Pan Wójt odczytał wniosek skierowany do Rady Gminy 

Gizałki w sprawie powołania pani Donaty Potockiej na Skarbnika Gminy Gizałki. Pismo 

stanowi załącznik nr 6.  

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po czym poddał pod głosowanie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XVII/88/2012            

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Gizałki została przyjęta jednogłośnie, czyli 14 

głosami za i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Pan Wiceprzewodniczący złożył 

gratulacje nowo powołanej pani Skarbnik, następnie gratulacje złożył Pan Wójt. 
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Uchwała Nr XVII/89/2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zabieranie głosu nadmienił, 

że w dniu wczorajszym na Komisji Łączonej temat był omawiany, kandydatury podane 

zgodnie z kolejnością i również ustalone za zgodą kandydatów. Z uwagi na to, że nikt                 

z radnych nie zabrał głosu, Wiceprzewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych Uchwała Nr XVII/89/2012           

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej została przyjęta 14 głosami za, czyli 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XVII/90/2012 w sprawie zmiany treści porozumienia zawartego w dniu            

7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania                    

i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu 

gospodarki odpadam i osadami ściekowymi dla gmin objętych POROZUMIENIEM 

wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą                                  

w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.  

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, oznajmił, że w dniu wczorajszym 

temat omawiano i również pan Wójt wyjaśnił kwestie zmian. Głos zabrała Pani Teresa 

Majdecka i stwierdziła, że Pan Wójt mógłby też zapoznać ze zmianami Sołtysów. Głos 

zabrał pan Wójt i wyjaśnił, że uchwała dotyczy dwóch kwestii. Pierwsza związana jest ze 

zmianą ustawy  o utrzymaniu w czystości i porządku oraz ustawy o odpadach. W związku ze 

zmianą tych ustaw zarówno gmina jak i powiat nie są zobowiązane do opracowywania 

gminnych i powiatowych planów zagospodarowania odpadów. A takie zapisy 

funkcjonowały w umowie porozumienia i w związku z tym, że teraz nie są potrzebne zostały 

wykreślone. Ponadto Zarząd Porozumienia doszedł do wniosku, że składka 0,50 zł od 

mieszkańca nie wystarcza na funkcjonowanie Porozumienia Międzygminnego i wystąpiono 

do poszczególnych gmin o podniesienie tej składki z kwoty 0,50zł do 1 zł od mieszkańca, tj. 

około 2300 zł więcej rocznie niż płacono do tej pory. Po wysłuchaniu wyjaśnień 

Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na 

sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XVII/90/2012 w sprawie zmiany treści 

porozumienia zawartego w dniu 7 października 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie 

Jarocin przygotowania i wykonania zadania p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad 

funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych 

POROZUMIENIEM wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin                      

z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” została przyjęta 

jednogłośnie, czyli 14 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XVII/91/2012 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2012. 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Oznajmił, 

że pan Wójt w dniu wczorajszym odniósł się do wprowadzonych zmian. Z uwagi na to, że 

nikt z radnych nie zabrał głosu Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, po 

czym poddał pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. 

Uchwała XVII/91/2012 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2012 została przyjęta 

jednogłośnie, czyli 14 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XVII/92/2012 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2012-2021. 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi 

na to, że nikt z radnych nie zabrał głosu Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt 

uchwały, po czym poddał pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 

14 radnych. Uchwała Nr XVII/92/2012 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy 
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Finansowej Gminy Gizałki na lata 2012-2021, została przyjęta jednogłośnie,czyli                      

14 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XVII/93/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki 

na 2012 r.  

Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały i plan pracy stanowiący załącznik do 

projektu uchwały. Z uwagi na to, że nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodniczący Rady poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. Uchwała Nr XVII/93/2012 w sprawie zatwierdzenia planu 

pracy Rady Gminy Gizałki na 2012 r. została została przyjęta jednogłośnie, czyli 14 głosami 

za i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

   

Uchwała Nr XVII/94/2012 zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 

2012 r.  

Wiceprzewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej                                  

o przedstawienie planu pracy komisji. Przewodniczący Komisji pan Kazimierz Woźniak 

odczytał plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012. Następnie Pan Wiceprzewodniczący 

odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poprosił o zabieranie głosu, z uwagi na to, 

że nikt nie zabrał głosu Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Uchwała Nr XVII/94/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji 

Rewizyjnej na 2012 r. została została przyjęta jednogłośnie, czyli 14 głosami za i stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu.  

 

PUNKT 7 - PRZYJĘCIE PLANÓW PRACY POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI RADY 

GMINY GIZAŁKI NA 2012 R.  

 

Wiceprzewodniczący Rady oznajmił, że plany były przedstawiane na poszczególnych 

komisjach. Radni zaproponowali przyjęcie planów. Wiceprzewodniczący poddał przyjęcie 

planów pod głosowanie. Radni 14 głosami za, czyli jednogłośnie przyjęli plany pracy 

poszczególnych komisji. Plany pracy stanowią  załącznik nr 13 do protokołu. 

 

PUNKT 8 - PRZYJĘCIE  SPRAWOZDAŃ Z DZIAŁALNOŚCI 

POSZCZEGÓLNYCH KOMISJI RADY GMINY GIZAŁKI ZA 2011 R. 

  

Jako pierwszy sprawozdanie z działalności komisji przedstawił Pan Kazimierz Woźniak 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.  

Pani Teresa Majdecka Przewodnicząca Komisji Budżetu I Finansów przedstawiła 

sprawozdanie z pracy komisji Budżetu i Finansów. 

Pani Katarzyna Lochdańska Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej 

przedstawiła sprawozdanie z pracy  Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej. 

Pan Mieczysław Sawicki Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego 

przedstawił sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego. 

Wiceprzewodniczący Rady poprosił o przyjęcie sprawozdań poprzez glosowanie. Radni           

14 głosami za, czyli jednogłośnie przyjęli sprawozdania poszczególnych komisji. 

Sprawozdania stanowią załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 PUNKT 9 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH. 

Jako pierwsza głos zabrała Pani Beata Strzelewicz i poprosiła o wyjaśnienie, czy wiadomo 

kto wystawił pojemniki na odzież w miejscowości Tomice, pojemniki stoją przy GCK.  

Pan Wójt wyjaśnił, że nikt tego nie skonsultował z Urzędem Gminy, będzie to sprawdzone.  
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Pani Grażyna Walczak zgłosiła, że również w Gizałkach przy figurze też jest postawiony 

pojemnik na odzież.  

Pani Beata Strzelewicz zgłosiła, potrzebę wykonania zadaszenia na przystanku przy Szkole 

Tomice, gdzie dzieci czekają na autobus.  

Pan Wójt wyjaśnił, że temat zna, uważa, że wykonanie zadania jest zasadne. 

Pan Henryk Madalski zgłosił sprawę naprawienia dachu (dwie płyty eternitu wyrwał 

wiatr) na przystanku autobusowym w miejscowości Ruda Wieczyńska. Zwrócił się                         

z zapytaniem: kiedy zostanie wykopany rów przy posesji p. Latańskiej?. Pani Latańska  

zgłaszała tę sprawę wiosną ub. roku. Na razie są tylko drzewa wycięte. 

Pan Wójt poinformował, że wiosną prace odnośnie rowu zostaną wykonane. Planowano 

wykonać je wcześniej, ale brakło środków finansowych. W tym roku chcą zrobić ten rów            

a także rów, który jest przy drodze gminnej. 

Pan Eugeniusz Walkowiak zgłosił prośbę aby zrobić coś z przystankiem w Gizałkach, 

ponieważ jest to „obraz nędzy i rozpaczy”.  

Pan Wójt wyjaśnił, że w ub. roku wymalowali pomieszczenie na zewnątrz. Pracownik  

Gminy sprząta, ale tak na prawdę ten przystanek należałoby rozebrać. Były też propozycje 

kupna tego terenu z przystankiem. Ale uznał, że jeżeli w przyszłości planowana jest 

rozbudowa tego obiektu, w którym obecnie jest WTZ, to błędem byłaby sprzedaż gruntu, 

ponieważ ten grunt może posłużyć pod parking lub rozbudowę. Oznajmił, że brał też pod 

uwagę częściową rozbiórkę od strony WTZ. Na taką rozbiórkę musi być wydane 

pozwolenie. Stwierdził, że jest to temat do rozważenia.  

Pan Eugeniusz Walkowiak oznajmił, że szkoda na ten obiekt farby.  

Pan Wójt wyjaśnił, że oczekujący na autobus muszą mieć jakąś alternatywę, aby można 

było obecny przystanek rozebrać. Budowa nowej wiaty wymaga określonych środków 

finansowych, jest to przynajmniej kilkadziesiąt tys. zł. Uważa, że Pan radny ma rację, temat 

jest do rozważenia i uważa za zasadny. 

Pani Teresa Majdecka zgłosiła prośbę o rozważenie z Dyrektorami szkół sprawy dowozu 

dzieci z Nowej Wsi do szkół podstawowych. Temat był poruszany na zebraniu wiejskim.  

Pan Wójt oznajmił, że będzie prosił o analizę sytuacji jeżeli chodzi o dowozy. Gmina 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w takim przypadku nie powinna dowozić do Szkół. 

Rodzice sygnalizowali, że byliby w stanie przystać na inną szkołę dla dzieci zamiast do 

Gizałek dzieci jeździłby do Szkoły w Tomicach. Muszą to przeanalizować, ponieważ klasy 

powinny mieć zbliżoną liczbę uczniów. Autobus, który dowozi dzieci do zerówki odjeżdża 

niewypełniony i wtedy by zabierał te dzieci, ale nie jest tak to do końca zgodne                            

z obowiązującymi przepisami. Rano byłby problem, aby coś takiego zrealizować, autobus 

nie jest wolny, trzeba by wynajmować dodatkowy transport. 

Pani Teresa Majdecka oznajmiła, że kilka lat temu dzieci z Nowej Wsi dojeżdżały do 

szkoły w Tomicach.  

Pan Wójt wyjaśnił, że trzeba przeprowadzić zmianę obwodów, mogą to rozważyć, ale na 

ten temat musieli by wypowiedzieć się dyrektorzy. Temat jest do przemyślenia. 

Pan Krzysztof Andrzejewski stwierdził, że wszystkie prognozy wskazują, że Gmina 

zaoszczędzi na zimowym utrzymaniu dróg. W miejscowości Wierzchy jest droga do posesji 

Pana Walczaka tam mieszkają osoby starsze i dzieci, z powodu złego stanu drogi mają  

problem z wyjazdem.  

Pan Wójt wyjaśnił, że zna tę drogę i jego zdaniem sytuacja nie jest aż tak trudna jak pan 

radny przedstawia. Ta droga jest przejezdna, ponieważ dwa lata temu 2/3 odcinka tej drogi 

wykonano. Pozostało 300 metrów do zrobienia. Jeżeli będą środki finansowe będą starali  

się ją zrobić. 

Pani Katarzyna Lochdańska zgłosiła prośbę o interwencję w Zarządzie Dróg 

Wojewódzkich. Oznajmiła, że pisała już wcześniej interpelację o wyrównanie nawierzchni. 
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Krótki odcinek drogi od strony Gizałek do p. Borowskiego został wyrównany a najgorszy 

odcinek przez wieś pozostał.  

Pan Wójt wyjaśnił, że w najbliższym czasie będzie na spotkaniu z Kierownikiem WZD           

w Ostrowie i temat zasygnalizuje.  

Pan Kazimierz Woźniak w imieniu mieszkańców zwrócił się z zapytaniem do radnego 

powiatowego o wyjaśnienie odnośnie zamiaru likwidacji szkoły w Marszewie. Oznajmił, że 

z Białobłot i miejscowości ościennych dużo uczniów uczęszcza do tej szkoły. Uczniowie,  

którzy uczęszczają do tej szkoły zbierali podpisy i sprzeciwiają się jej likwidacji. I nawet są 

wypowiedzi, że jeżeli ta szkoła będzie zlikwidowana lub przeniesiona do Pleszewa, to  

uczniowie odejdą z powiatu pleszewskiego do szkół w Tarcach i Zagórowie. 

Pan Piotr Kopczyński wyjaśnił, że zostały podjęte próby reorganizacji szkół 

ponadgimnazjalnych na terenie powiatu pleszewskiego zbyt późno. Temat trzeba było  

podjąć o wiele wcześniej, ponieważ szkoły do końca m-ca lutego muszą podać w jakich 

kierunkach będą dokonywać nabór. Na formalnym spotkaniu Rady Powiatu podjęto decyzję 

o nie podejmowaniu żadnych reorganizacji, a o likwidacji mowy nigdy nie było. Ale temat 

reorganizacji jest, jeżeli chodzi o finanse. Jako Powiat mamy 1480 dzieci mniej w okresie od 

2005 roku. Przez ten okres nie podejmowano działań, które miałyby na celu reorganizacje 

oświaty. Chodzi o finanse są dotacje do dziecka i tych pieniędzy jest mniej według potrzeb 

na utrzymanie placówek. Ilość dzieci spadła, natomiast ilość nauczycieli nie spadła,                         

w niektórych szkołach nawet nieznacznie wzrosła, czyli koszty utrzymania pozostały takie 

same w niektórych przypadkach nawet wzrosły. Natomiast z tego co wie szkoła                                

w Marszewie na pewno nie będzie zamknięta. Będzie powołany po 31 stycznia br. zespół 

złożony z Radnych, nauczycieli przedstawicieli Rad Rodziców, przedstawicieli Rad 

uczniowskich poszczególnych zespołów szkół, który będzie zajmował się taką reorganizacją 

w roku przyszłym, ale nie poprzez likwidację tylko racjonalizacje finansowe, ponieważ to 

musi być dokonane. Szkoła w Marszewie jest i będzie, tak  że są to niepotrzebnie wywołane 

emocje.  

Pan Kazimierz Woźniak oznajmił, że dobrze by było ponieważ jest to w naszym powiecie 

jedyna szkoła, która jest wyposażona w warsztaty, w których uczniowie mogą się 

doskonalić.  

Pan Tadeusz Kostuj oznajmił: na pewno jest to problem demograficzny i my bezpośrednio 

wpływu na to nie mamy. 

Pan Piotr Kopczyński stwierdził, że konsultacja musi być. Każdy zdaje sobie sprawę, że do 

tej szkoły chodzi wiele młodzieży spoza terenu powiatu. I ich odejście spowodowałoby 

dodatkowe komplikacje finansowe. 

Pan Roman Matelski zwrócił się z zapytaniem do radnego powiatowego. Na tej sali na 

początku ub. roku Pan Starosta nam obiecał, że będą poczynione starania odnośnie drogi 

Białobłoty – Chocz. Czy było coś zrobione w tej sprawie?.  

Pan Piotr Kopczyński wyjaśnił, że był na spotkaniu z Dyrektor Zarządu Dróg 

Powiatowych Panią Meller, która stwierdziła, że jeśli chodzi o kwestie własnościowe na 

terenie naszej gminy i gminy Chocz w temacie budowy drogi, to te sprawy są wyjaśnione.  

Złożył interpelację z podpisami mieszkańców tych czterech miejscowości. Później Pan 

Starosta i Pan Wójt byli na spotkaniu w Nadleśnictwie, temat ruszył. Teraz będą poczynione 

dalsze kroki i będzie tego pilnował.  

 

PUNKT 10 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI. 

Głos zabrał Wiceprzewodniczący Pan Tadeusz Kostuj zwracając się do radnego 

powiatowego Pana Piotra Kopczyńskiego, z prośbą o spowodowanie sprawdzenia stanu 

mostów. Poinformował, że już wcześniej występował z tą sprawą do poprzednich radnych 

powiatowych i temat nie trafiał ze zwrotna informacją czy działaniem. Pytał, czy mógłby 
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powierzyć tą sprawę Panu radnemu aby wystąpił w trybie wniosków do nadrzędnych 

instytucji, które by wstępnie zbadały konstrukcje, naruszenie filarów na mostach                            

i dofinansowały naprawy. Chodzi o most w Gizałkach i Czołnochowie.  

Pan Piotr Kopczyński wyjaśnił, że most w Nowej Wsi należy do właściciela czyli WZD  

natomiast most w miejscowości Czołnochów należy do Gminy Czermin. Oznajmił, że 

poprosi o informację panią Dyrektor ZDP, do kogo by się należało zwrócić w tej sprawie. 

Pismo podpisze i przedstawi  Panu radnemu do podpisu.  

Ponownie głos zabrał Wiceprzewodniczący Pan Tadeusz Kostuj i złożył podziękowanie   

oznajmił, że te mosty to infrastruktura służąca nam wszystkim.  

Dalej oznajmił, że był wniosek aby występować w wolnych głosach i wnioskach 

merytorycznie w formie krótkich zapytań. Jeżeli ktoś by miał szersze problemy to jest 

prośba aby przedstawił je na piśmie. 

Pan Kazimierz Czajczyński Sołtys wsi Kolonia Ostrowska zwrócił się z zapytaniem czy 

Zakład Komunalny miał zlecenie zalania jednej dziury czy wszystkich, ponieważ zalana 

została tylko jedna dziura na moście, prosi o zalanie wszystkich ubytków.  

Pani Zofia Lewicz Sołtys wsi Wierzchy zgłosiła prośbę o zalanie dziur na drodze                         

w miejscowości Wierzchy. 

Pan Wójt oznajmił, że usuwanie ubytków na drogach będzie robione w m-cu marcu. 

Pracownik z Urzędu Gminy zrobi objazd  wszystkich dróg celem rozeznania w ubytkach, 

będzie wstępował też do Sołtysów i prosił aby wskazali gdzie te działania wykonać.  

Pan Wiceprzewodniczący oznajmił, że w dniu wczorajszym na Komisji poruszali sprawy 

naprawy dróg. I padały różne cenne uwagi ze strony radnych. Powrócił by do 

wcześniejszego wystąpienia do ZDP do pani Meller, aby już szykowali środki na naprawę 

pozimową, ponieważ są spękania na nawierzchni dróg powiatowych. Prosi aby wystąpić                

z pismem. 

Pan Henryk Glapa zwrócił się z prośbą o udostępnienie wykazu w sprawie odśnieżania 

dróg gminnych, w ub. roku  takie wykazy Sołtysi mieli.  

Pan Wójt poinformował, że jeżeli chodzi o udostępnienie tych list, to nie ma żadnego 

problemu. Obszary do wykonywania tych prac zostały już dawno wyznaczone. Referat 

Inwestycji udostępni listy bez problemu.  

Następnie Pan Henryk Glapa zgłosił prośbę w imieniu rodziców dzieci dojeżdżających do 

szkół, którzy domagają się, żeby autobus, który jedzie przez Czołnochów nie jechał prosto 

do Szymanowic tylko przez ul. Aleja Niepodległości i zabierał dzieci koło Młyna.  

Pan Wójt wyjaśnił, że muszą ustalić trasę autobusu i sprawdzić czy organizacyjnie da się to 

załatwić.  

Pan Wiceprzewodniczący wystąpił z wnioskiem do wszystkich obecnych                                       

i zainteresowanych aby przedstawiali projekty wytyczenia ścieżek do Nordic Walking. Aby  

kultywować tę kulturę, później można by też na komisji temat podjąć i wyruszyć z kijkami, 

Stwierdził, że byłaby to bardzo ładna inicjatywa pokazująca mieszkańcom uprawianie tego 

sportu, promująca działania prozdrowotne. Głos zabrał Pan Wójt i oznajmił: oczekujemy 

propozycji tras, które można by wykorzystać na terenie naszej gminy do uprawiania Nordic 

Walking, jeżeli ktoś takie zna, będziemy je promować wśród mieszkańców. Dyrektor GCK 

Jolanta Roszak oznajmiła, że 8 stycznia br.,w całym kraju zagrała Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. Gmina Gizałki również przyłączyła się do tego grania. Kwestowało  

36 wolontariuszy, zebrano ponad 8 tys. zł, które przekazali do Warszawy. W zamian za to 

Pan Jerzy Owsiak przysłał podziękowania, osobom które były bezpośrednio zaangażowane, 

pracowały w sztabie i zorganizowały ten finał. W miejscu tym odczytała treść podziękowań 

dla Pana Wójta, które uroczyście wręczyła. Pan Wójt dziękując, oznajmił, że najważniejszy 

jest cel, dla którego organizuje się te akcje. Podziękowania otrzymali również Pani 

Katarzyna Lochdańska, Pan Roman Matelski, Pan Krzysztof Walendowski, Pan                      
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Andrzej Weber, Pan Paweł Drobniewski, Pan Marek Żółtowski, Pani Anna Stachowiak. Pani 

Dyrektor oznajmiła, że takie podziękowania wpłynęły również do szkół i wolontariuszy. 

Następnie odczytała podziękowania jakie wpłynęły od Mateusza z tatą i siostrą dla 

wszystkich osób, które pomogły i pomagają duchowo oraz wspierają go finansowo. 

Następnie głos zabrała Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi Pani Alicja Kulza      

i oznajmiła, że chciałaby złożyć również podziękowania panu Wójtowi Robertowi Łozie             

4 stycznia br. Przedszkole otrzymało wspaniałą pomoc edukacyjną                                                      

z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kaliszu. Za całą inicjatywę, za działania 

podjęte dla uzyskania takiej pomocy chce złożyć podziękowania. W miejscu tym odczytała 

treść podziękowań. Oznajmiła, że na ręce Pana Wiceprzewodniczącego składa takie same 

podziękowania dla Pana Przewodniczącego Rady Gminy Pana Romana Rojewskiego. Głos 

zabrał Pan Wójt i oznajmił, że autochodzik to znakomite narzędzie do edukowania dzieci           

z zakresu przepisów ruchu drogowego. Skontaktował się z Dyrektorem WORD w Kaliszu.   

W rozmowie na temat funkcjonowania tego Ośrodka dowiedział się, że Ośrodek oprócz 

działania edukacyjno - kontrolnego prowadzi również inną działalność m. innymi fundują 

nagrody, upominki dla różnych instytucji. Udało się jemu przekonać aby ofiarował taką 

nagrodę dla Przedszkola Publicznego w Nowej Wsi. Jest to nagroda o wartości ok. 4 tys. zł. 

Widział, że dzieci bardzo ucieszył ten prezent, ma nadzieję, że będzie użyteczny. Jest tam 

szereg różnych elementów, które wykorzystuje się aby uczyć się przepisów ruchu 

drogowego. Następnie Pan Wójt przedstawił pismo, w którym Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Pleszewie wystąpił do niego z ofertą aby otworzyć na terenie gminy 

okresowy punkt obsługi podatnika. Chodzi o odbieranie przez pracowników Urzędu 

Skarbowego zeznań podatkowych. W punkcie można będzie też pobierać formularze.  

Zostały wyznaczone dyżury po jednym dniu w miesiącu: 20 lutego, 19 marca, 19 kwietnia 

br. w godzinach od 9.00-14.00. Punkt ten wyznaczony został w budynku ośrodka zdrowia 

(pomieszczenie GOPS). Pan Wójt poinformował, że kurendy z tą informacją zostaną 

również rozesłane do Sołtysów.  

 

PUNKT  10  - ZAMKNIĘCIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 

posiedzenia, o godzinie 12.25, dziękując  jednocześnie wszystkim za udział w XVII Sesji 

Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.   

 

 

  Protokołowała                    Wiceprzewodniczący Rady  

 

 Teresa Andrzejak                                                                              Tadeusz Kostuj 


