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

w dniu 1 grudnia  2011 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 9.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Po czym oznajmił, że w okresie międzysesyjnym imieniny obchodziła radna pani Katarzyna 
Lochdańska  wobec czego w imieniu  Rady złożył życzenia i kwiaty.

PUNKT   2   –    PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie, które już nastąpiło.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja z funkcjonowania Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:   

1) określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli  nieruchomości za usługi 
w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych;
2) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia  
ścieków;
3) obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r.; 
 4) określenia wysokości stawek podatku  od środków transportowych na  obszarze   gminy
Gizałki;
5) przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz  
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012;
6) zmian w planie budżetu na rok 2011.;
7) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021.

 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny 2010/2011.
 8. Interpelacje i zapytania radnych.
 9. Wolne głosy i wnioski.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczacy  Rady  zwrócił  się  do  radnych  z  zapytaniem,  czy  wnoszą  zmiany  do 
przedstawionego porządku obrad. Nikt  z Radnych nie zgłosił zmian  i zastrzeżeń. Radni 
jednogłośnie  tj. 15 głosami za przyjęli porządek obrad.

PUNKT 3 - INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA W OKRESIE 
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MIĘDZYSESYJNYM
Pan Przewodniczący poprosił o zadawanie pytań. Nikt  z radnych nie zabrał głosu wobec 
czego zwrócił  się do pana Wójta czy chciałby zabrać głos. Pan Wójt oznajmił,  że jeżeli  
chodzi o inwestycje  realizowane  na terenie gminy to uważa, że krótka informacja powinna 
być  przekazana.  Następnie  poinformował,  że  inwestycja  kanalizacja  sanitarna 
w miejscowości Szymanowice, Tomice i Gizałki  jest na ukończeniu, do zrobienia zostały 
krótkie odcinki najczęściej są to przewierty ewentualnie odcinki do przeprojektowania. Na 
dzień dzisiejszy wykonano 211 oczyszczalni ścieków. Wiosną około marca najdalej kwietnia 
inwestycja  będzie  zakończona.  Do  wykonania  pozostały  głównie  remonty  nawierzchni 
drogowych. Jeśli chodzi o GCK  inwestycja jest prawie skończona za wyjątkiem wejścia do 
obiektu. Jak wcześniej informował Radę  pierwotnie zaplanowano wykonanie tego elementu 
z  poliwęglanu.  W tym roku weszły przepisy p-poż,  które  nie  pozwalają  na użycie  tego 
materiału   obecnie będzie trzeba zastosować szkło. W dniu dzisiejszym jest zaplanowane 
spotkanie z jednym z wykonawców, dotychczas odbyły się już cztery takie spotkania  z 
wykonawcami. Jest to do zrobienia, ale wiążą się z tym duże koszty, próbujemy ten wydatek 
zmniejszyć  na  tyle  aby można  sfinansować.  Następnie  pan Wójt  poinformował,  że  jeśli 
chodzi o ścieżkę rowerową w miejscowości Szymanowice etap I i II jest ukończony. W tej 
chwili musimy wykonać oznakowanie i zabezpieczenia wjazdu i wyjazdu. Ścieżka nie jest 
do  końca  zrobiona  pozostaje  III  etap.  Póki  co  nie  mamy  zabezpieczonych  środków 
finansowych  w  planie  budżetu,  na  ten  rok  nie  ma  tej  inwestycji,  jeśli  państwo  radni 
zdecydują  to  będzie  kontynuowana w latach  następnych.  W miejscowości  Szymanowice 
został  ukończony plac zabaw, oświetlenie i alejki spacerowe, w tej chwili jest do wykonania 
odwodnienie  parku jest ono w części  wykonane, dalsze prace będą  realizowane w ramach 
środków finansowych. Wykonana została również droga w miejscowości Tomice w kierunku 
na Ciemierów. Niewielki odcinek pozostał, jest to około 100 metrów,  mamy obiecane, że 
wykona go firma która będzie budowała drogi do wiatraków. Wykonaliśmy również drogę 
Wronów - Wierzchy na odcinku 1780 metrów. Inwestycja  jest  dofinansowana z budżetu 
państwa w kwocie 316 tys. zł. W roku przyszłym  musimy odmulić i odtworzyć rowy przy 
tej  drodze.  Most  w  miejscowości  Ruda  Wieczyńska  jest  ukończony,  trwają  prace 
porządkowe. Wykonano również drogę w miejscowości Dziewiń 716 metrów, wydano na tę 
inwestycję  93  tys.  zł.  Inwestycja  jest  dofinansowana  z  Urzędu  Marszałkowskiego 
Województwa  Wielkopolskiego.  Podobnie  wygląda  sytuacja  jeżeli  chodzi  o  drogę 
w miejscowości Krzyżowka. Jak państwo wiedzą droga nie została wykonana w miejscu 
gdzie była pierwotnie planowana  z powodu  niezgodności stanu faktycznego na gruncie 
z dokumentacją geodezyjną, w to miejsce wykonano 550 m drogi w tej samej miejscowości 
w innym miejscu. W dniu wczorajszym zostały  dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego 
dokumenty celem rozliczenia. Dotacja na ten cel jest w 100 % wykorzystana. Po czym pan 
Wójt oznajmił, że poda sprostowanie. W„Gazecie Pleszewskiej” jest wypowiedź radnej pani 
Beaty Strzelewicz informująca, że pewne inwestycje zostały rozpoczęte przez poprzedniego 
Wójta gminy Gizałki. Jeśli chodzi o kanalizację i GCK to się zgadza. Natomiast jeśli chodzi 
o most w Rudzie Wieczyńskiej to się  nie zgadza, ponieważ  zeszłoroczny wniosek o dotacje 
nie  został  rozpatrzony pozytywnie.  W tym roku wniosek  jest  rozpatrzony pozytywnie  i 
otrzymaliśmy  dotację.  Wykonaliśmy  dokumentację  projektową  wszystkie  uzgodnienia 
i zadanie jest zrealizowane, ale każdy ma prawo do własnej oceny. Głos zabrała pani Beata 
Strzelewicz oznajmiła, że wie, że  pieniądze wpłynęły na początku stycznia 2011 roku. Głos 
zabrał  Pan Wójt  oznajmił,  że  niestety nie.  Pani  Beata Strzelewicz zwróciła  się  do  pani 
skarbnik o wyjaśnienie w tej sprawie. Pan Przewodniczący oznajmił, że pani Strzelewicz 
powinna  zgłosić  się  do  niego  a  on  zdecyduje  kto  ma  wyjaśnić,  dodał  jeśli  się  nie  ma 
sprawdzonych informacji łatwo jest napisać artykuł i przypisać sobie zasługi, których się nie 
dokonało. Następnie poprosił o zabranie głosu  panią  skarbnik. Pani Skarbnik oznajmiła, że 
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w tej chwili nie jest w stanie odpowiedzieć ze szczegółami na pytanie. Głos zabrał pan Wójt  
i oznajmił, że wniosek był złożony w roku ubiegłym i nie został rozpatrzony pozytywnie 
miały  także  w  tym  czasie  złożony  wniosek  inne  gminy  Czermin,  Chocz,  którym  to 
przyznano dotacje. W tym roku wniosek rozparzono pozytywnie Gmina Gizałki otrzymała 
dotacje  w  kwocie  1,5  mln  zł.  Również  w  tym  roku  wykonano  projekt  budowlany, 
kosztorysy, przetargi i most został wykonany. Głos zabrała pani Skarbnik i oznajmiła, że 
zostaliśmy ujęci w rozporządzeniu gdzie dofinansowanie jest 100 % i to było w poprzedniej 
kadencji.  Pan  Wójt  oznajmił,  że  tak  było  zgłoszone,  że  gmina  została   poszkodowana 
w wyniku powodzi to się zgadza, informacja stanowi załącznik nr 4

PUNKT  4  -  INFORMACJA  Z  FUNKCJONOWANIA  PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady poprosił  o  zadawanie  pytań.  Głos  zabrała  pani  Beata  Strzelewicz 
i  zwróciła  się  z  zapytaniem odnośnie informacji  w sprawie wyjazdu do Apen. Po co to 
spotkanie się odbyło i jakie są  w związku z tym plany. Głos zabrał pan Wójt i oznajmił, że 
udzieli  odpowiedzi.  Projekt  jest  realizowany wspólnie  z czterema partnerskimi gminami: 
Apen-  Niemcy,  Momeni-  Belgia  i  Spisske  Vlachy  na  Słowacji.  Projekt  ten  dotyczy 
zorganizowania czterech obozów międzynarodowych dla  młodzieży,  mieszkańców naszej 
gminy  oraz  tamtych  gmin.  Ustalono,  że  z  każdej  gminy  będzie  wytypowana  grupa 
uczestników  licząca  około  15  osób  i  ta  grupa  będzie  brała  udział  w  tych  obozach 
międzynarodowych. W każdym z tych obozów może brać udział inna grupa osób. Ogólnie 
tym projektem można będzie objąć około 60 osób z naszej gminy. Żeby ten projekt mógł być 
zrealizowany muszą się odbyć cztery spotkania konsultacyjne w czterech gminach. Pierwsze 
takie  spotkanie odbyło się we wakacje tego roku w gminie Gizałki. Drugie spotkanie miało 
miejsce  w  gminie  Apen.  W styczniu  2012  odbędzie  się  kolejne  spotkanie  w  Spiskich 
Vlachach  i  następne  w  Belgi,  są  to  krótkie  jednodniowe  robocze  spotkania.  W  tym 
wyjeździe uczestniczyły trzy osoby,  które zajmują się realizacją projektu.  Głos zabrał Pan 
Przewodniczący i  oznajmił,  że na pierwsze spotkania jakie odbędą się w gminie Gizałki 
i gminie Spiskie Vlachy pieniądze otrzymają. Nasza gmina i Spiskie Vlachy realizują projekt 
jako pierwsi, na ten cel nie będą musieli wykładać środków  z budżetu gminy. Pan Wójt 
dodał, że również te wyjazdy, spotkania robocze są finansowane z tego projektu. Ponownie 
głos zabrał pan Przewodniczący i oznajmił, że z ramienia Urzędu Gminy Gizałki projektem 
zajmuje się pani Magdalena Klamecka.  Na spotkaniach roboczych był też on oraz pan Wójt, 
na kolejnym spotkaniu będzie ten sam skład. informacja stanowi załącznik nr 5.

PUNKT  5  - PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Głos zabrał Pan Przewodniczący i zwrócił się z zapytaniem, czy starym zwyczajem radni 
zapoznają się z protokołem w trakcie  obrad,  który jest  dostępny również do wglądu w  
Biurze Rady, czy też ma odczytywać go na głos. 
Radni jednogłośnie, tj. 15 głosami za, przyjęli protokół z poprzedniej Sesji, zapoznając się 
z nim indywidualnie.

PUNKT  6 - PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała Nr XV/69/2011 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 
właścicieli  nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu 
nieczystości ciekłych.
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Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały a następnie poprosił  o zadawanie pytań. 
Głos zabrał pan Henryk  Madalski i oznajmił, że o ile przegłosujemy te stawki wyższe to  
gmina  jako wydająca  koncesje  na  wywóz  śmieci  powinna  mieć  nadzór,  żeby firma  nie 
podwyższała sama stawek i nie przekraczała stawek, które Rada uchwali. Pan Wójt wyjaśnił, 
że  mieszkańcy podpisują umowy cywilno - prawne. I jeśli stawka jest niewłaściwa, to też 
można taką umowę w każdej chwili wypowiedzieć. Pan Przewodniczący poprosił o kolejne 
pytania. Z uwagi na to, że nikt więcej nie zabrał głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. Podczas  głosowania na sali  obrad obecnych było 15 radnych. 
Uchwała Nr XV/69/2011 w sprawie  określenia górnych stawek opłat  ponoszonych przez 
właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli  nieruchomości  oraz  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych   i  transportu 
nieczystości ciekłych została podjęta 15 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi 
załącznik  nr 6 do protokołu.

Uchwała Nr XV/70 /2011 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poprosił o zadawanie pytań. Głos 
zabrała  Pani  Beata  Strzelewicz  i  oznajmiła,  że  byłoby rozsądnie  gdybyśmy cenę  wody 
podnieśli  o  wskaźnik  inflacji,  biorąc  pod uwagę,  że dojdzie  dopłata  do wody,  do której 
gmina przez dwa lata dopłacała. Zgłasza to jako wniosek formalny. Pan Przewodniczący 
poprosił  o  podanie  dokładnie  wyliczonych  stawek.  Pani  Strzelewicz  poinformowała,  że 
musiałby przeliczyć. Głos zabrał Pan Henryk Madalski i zwrócił się z zapytaniem ile wynosi 
wskaźnik.  Pan  Przewodniczący  wyjaśnił,  że  4,22  %.  Następnie  Przewodniczący  Rady 
poprosił o przegłosowanie wniosku pani Beaty Strzelewicz. W wyniku głosowanie wniosek 
większością  głosów  odrzucono.  Głos  zabrał  pan  Tadeusz  Kostuj  i  oznajmił,  że  on  się 
wstrzymał, chciałby złożyć wniosek formalny, że nie jest wyjaśniona sprawa, którą poruszył 
na  komisji  wcześniejszej.  Teraz  udał  się  do  Zakładu  Komunalnego   rozmawiał  z  panią 
Prezes, chodzi o opłatę abonamentową wzrost 100 %.I to po prostu starał sobie wytłumaczyć 
nie ma konkretnej odpowiedzi. A założenie było pierwotne takie żeby ludność miała z tego 
pokrywane sprawy związane z wymianą wodomierzy i innego rodzaju naprawami sieci. I ta 
pozycja  miała być wyszczególniona i w związku z tym, że nie jest to do końca rozwiązane 
jest ten wniosek formalny.  Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych było  15 radnych.Uchwała  Nr  XV/70 /2011 
w  sprawie zatwierdzenia  taryf  dla  zbiorowego  zaopatrzenia  w  wodę  i  zbiorowego 
odprowadzenia  ścieków  została  podjęta  9  głosami  za,  przy  4  przeciwnych  i  2 
wstrzymujących się. Uchwała stanowi załącznik  nr 7 do protokołu.

Uchwała  Nr XV/71/2011  w sprawie obniżenia  ceny  skupu żyta  dla  celów  wymiaru 
podatku rolnego na 2012 r.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poprosił o zadawanie pytań. Głos 
zabrał  pan Eugeniusz Walkowiak i  oznajmił,  że  jest  to cena zbyt  wygórowana.  Ostatnio 
mieliśmy 31 zł za kwintal. Dodał, że w naszej gminie duża część  rolników ma ziemię klasy 
piątej,  szóstej  i  nie  płaci  podatku,  jednak  apeluje  by  wczuć  się  w  sytuacje  rolników 
z Szymanowic, Tomic, Gizałek, Obór i Nowej Wsi. Następnie zaproponował cenę 40 zł. 
Oznajmił, że byłoby to wystarczające, apeluje do radnych o rozsądek w głosowaniu. Z kolei 
głos  zabrał  pan  Tadeusz  Kostuj  i  oznajmił,  że  powtórzy  to  co  powiedział  na  Komisji 
Łączonej. Tak jak podatki wzrastają o stopień inflacji 4,22 % tak samo należy potraktować 
rolników. Po pierwsze rolnicy, którzy mają gleby gliniaste ciężkie  na których przy uprawie 
idzie dużo paliwa płacą za ha przeliczeniowy, czyli płacą więcej niż można zebrać z ha. Ilość 
zbóż, które rolnicy zebrali w tym roku, jest mniejsza. Jego zdaniem niemała grupa rolników 
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ma znosić te obciążenie. Uważa, że można by o 1,8% zmniejszyć wydatki na administracje, 
koszty związane z funkcjonowaniem urzędu czy rady. Podejrzewa, że na wiosnę spadnie 
cena  zboża,  wtedy  rolników  postawimy  w  trudnej  sytuacji.  Zaproponował  przerwę  w 
obradach,  podczas  której  miałaby być  wypracowana niższa  stawka.  O głos  poprosił  pan 
Kazimierz Woźniak i oznajmił, że zawsze gdy omawiane są podatki jest  mówione, że jedna 
część mieszkańców gminy płci podatki  a druga nie. A jest też stawka podatku leśnego 41 zł 
z ha. A w naszych rejonach nie ma gospodarstwa, które nie miałoby lasu. Z kolei pan Zenon 
Tomaszewski oznajmił, że  zawsze ustalając podatek opieraliśmy się o stawki w ościennych 
gminach,  ile ościenne gminy mają podatek niższy. Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli zostanie 
ustalona stawka na poziomie 50 zł to nie zna gminy, która będzie miała niższy podatek. Głos 
zabrał pan Henryk Madalski i oznajmił, że prosi radnego Tadeusza Kostuja, żeby powiedział 
tak jak na komisji,  że  powinny być  grunty klasy V i  VI opodatkowane.  Pan Eugeniusz 
Walkowiak  oznajmił,  że  dziwi  go  fakt  że  tak  diametralnie  poprawiła  się  sytuacja 
w  rolnictwie  od  ubiegłego  głosowania.  Pamięta  jak  dzisiaj,  że  jeden  z  byłych  radnych 
opowiadał jak ciężka jest sytuacja w rolnictwie. Tak się teraz poprawiło pytał radny, jeżeli 
tak jest może głosować za. Z kolei głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski i oznajmił, że nie 
możemy sugerować się stawkami w innych gminach My nigdy nie dogonimy z podatkami 
gminy Czermin czy Gołuchów. I nie możemy fundować rolnikom takiej podwyżki. Prosi 
podać kwotę podwyżki  w procentach tj.  70 %. Z kolei  głos zabrał pan Tadeusz Kostuj  
i oznajmił, że da krótkie sprostowanie. Wspomniał, że jeżeli płacimy to równy procent. Kto 
zebrał żyta z tej  klasy V niech też da ten swój malutki podatek. Po czym zaproponował 
stanowiska  gdzie  można  by  pomniejszyć  zarobki  a  zwiększyć  podatki.  Oznajmił:  żeby 
państwo zaczęło też myśleć gdzie zacząć oszczędzać. Przewodniczący Rady zwrócił się do 
Wiceprzewodniczącego  Rady  czy  podtrzymuje  wniosek  o  przerwę.  Pan  Tadeusz  Kostuj 
wniosek podtrzymał. Wobec czego pan Przewodniczący poprosił o przegłosowanie wniosku 
radnego Tadeusza Kostuja.   Radni  9  głosami przeciwnymi odrzucili  wniosek radnego w 
sprawie przerwy.  Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.Uchwała Nr XV/71/2011 w sprawie 
obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na 2012 r. została podjęta 9 
głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się, 2 przeciwnych. Uchwała stanowi załącznik 
nr 8 do protokołu.

Uchwała Nr XV/72 / 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku  od środków 
transportowych na obszarze  gminy Gizałki.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, następnie poprosił o zadawanie pytań. Głos 
zabrał  pan  Tadeusz  Kostuj  i  oznajmił,  że  4,2  %  są  wszystkie   pozycje  stawek.  Pan 
Przewodniczący oznajmił,  że to wyjaśniono na Komisji  Łączonej.  Przewodniczący Rady 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 
15 radnych. Uchwała Nr XV/72 / 2011 w sprawie określenia wysokości stawek podatku 
od środków transportowych na obszarze  gminy Gizałki została podjęta 14 głosami za, 
przy 1 wstrzymującym się. Uchwała stanowi załącznik  nr 9 do protokołu.

Uchwała Nr XV/73 / 2011 w sprawie  przyjęcia programu współpracy Gminy Gizałki 
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego 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 XV/74/  2011 
w  sprawie  zmian  w  planie  budżetu  na  rok  2011  została  podjęta  15  głosami  za,  czyli 
jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 10 do protokołu.
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Uchwała Nr XV/74/ 2011 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2011 
O  głos  poprosiła  pani  Skarbnik  i  poprosiła  o  dopisanie  w  treści  uchwały  paragrafu 
5  i  przesunięcie  kolejności  następnych  paragrafów.  Następnie  odczytała  treść  projektu 
uchwały.  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych  Uchwała Nr XV/74/2011 w sprawie 
zmian w planie budżetu na rok 2011  została podjęta 15 głosami za,  czyli  jednogłosnie. 
Uchwała stanowi załącznik  nr 11 do protokołu.

Uchwała Nr XV/75/ 2011 w sprawie   zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2011 - 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 XV/75/  2011 
w sprawie  zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021. została podjęta 
15 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik  nr 12 do protokołu.

PUNKT  7 - INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA 
MINIONY ROK SZKOLNY 2010/2011

Przewodniczący Rady zwrócił się do pani Sekretarz Anny Glapy z zapytaniem czy udzieli  
objaśnień. Pani Sekretarz oznajmiła, że radni mają informację  w materiałach i omawiali na 
komisjach, prosi o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady poprosił 
o  przyjęcie  informacji.  Radni  jednogłośnie  przyjęli  informację  o  stanie  realizacji  zadań 
oświatowych za miniony rok szkolny 2010/2011. Informacja stanowi załącznik  nr 13 do 
protokołu.

PUNKT  8 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Radni nie zgłosili interpelacji.

 PUNKT  9 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Przewodniczący Rady Gminy poprosił panią Dyrektor GCK o zabranie głosu. Pani Jolanta 
Roszak wygłosiła apel o pomoc finansową dla chorego dziecka z gminy Gizałki. Głos zabrał 
Sołtys  Stanisław  Mikołajewski  i  poprosił  o   informację   dotyczącą  wpłat  ze  zbiórek. 
Powstała krótka dyskusja w tej sprawie. Głos zabrał pan Wójt i oznajmił,  jeżeli ktoś ma 
pytania w  sprawie pomocy to prosi o rozwiązanie wszystkich wątpliwości poza forum sesji. 
Następnie głos zabrał sołtys Toporowa i przekazał swój pomysł na przeprowadzenie zbiórki. 
Głos zabrał  Przewodniczący Rady i oznajmił, że jest podbudowany postawą jaką tu usłyszał 
i z góry w imieniu rodziny dziecka dziękuje za pomoc. Następnie Przewodniczący Rady 
poprosił Wiceprzewodniczącego pana Tadeusza Kostuja o odczytanie pisma jakie wpłynęło 
od doktora farmacji Jana Majewskiego kustosza pracowni Mariana Cezarego Abramowicza 
w Białobłotach. Pismo jest podziękowaniem za pomoc w wydaniu książki,  pismo stanowi 
załącznik nr 14. Po odczytaniu w/w pisma głos zabrał Pan Przewodniczący i oznajmił, że 
jest  to  podziękowanie dla  nas jako Radnych Gminy Gizałki  i  myśli,  że  państwo w tym 
momencie dostrzegli miarę i potrzebę podjęcia  słusznej decyzji o dofinansowanie.  O głos 
poprosił  pan  Wójt  i  oznajmił,  że  do  niego  wystąpił  z  prośbą   dr  Majewski  abyśmy 
współuczestniczyli  w kosztach wydania  tomiku wierszy M.C. Abramowicza.  Ten tomik 
został  wydany.  W  dniu  28  października  br.  podczas  wieczoru  poświęconemu  M.C. 
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Abramowiczowi  odbyła  się  promocja  tomiku.  Mamy  w  dyspozycji  kilkadziesiąt  sztuk 
egzemplarzy  wierszy,  postanowiliśmy,  że  część  przekażemy  do  naszych  bibliotek 
Szkolnych,  biblioteki  gminnej  oraz  biblioteki  powiatowej.  Ponadto  chcemy  po  jednej 
ofiarować państwu radnym. Natomiast  jeśli  ktoś z  mieszkańców  będzie chciał mieć ten 
tomik wierszy to będzie mógł zakupić za kwotę 15 zł  brutto w GCK.  Głos zabrał  pan 
Henryk Madalski oznajmił, że bardzo dobrze pan Wójt postąpił dofinansowując wydanie 
tomiku,  tylko   radni  powinni  dowiedzieć  się  o  tym wcześniej,  na  komisjach.  Pan Wójt  
oznajmił, decyzje podjęli wspólnie. Rada zadecydowała, w budżecie jest ta kwota ujęta. Pan 
Przewodniczący oznajmił, że być może to  uszło uwadze panu radnemu ale w materiach 
sesyjnych  ta  kwota  widniała.  Pan  Wójt  oznajmił,  że  chciałby  prosiłby  prosić  redaktora 
„Życie  Pleszewa”  pana  Góralczyka o  sprostowanie  pewnych  informacji  na  forum Życie 
pleszewa  dot.  działki  znajdującej  się  przy  Zespole  Szkół  w  Gizałkach  konkretnie  przy 
boisku  „ORLIK”,  chodzi  o  informację,  że  właścicielem  tej  działki  była  gmina,  która 
sprzedała tę działkę osobie fizycznej, a teraz ta osoba chce odsprzedać tą działkę gminie. 
Gmina  nigdy  nie  była  właścicielem  tej  działki,  prosi  sprawdzić  dokładnie  i  prosi 
o sprostowanie ponieważ są osoby, które  czują się obrażone. Z kolei głos zabrał pan Zenon 
Tomaszewski i zgłosił, że rozbito przystanek   autobusowy w miejscowości Studzianka. Pan 
Wójt  wyjaśnił  że  dochodzenie  prowadzi  policja  i  ma  nadzieję,  że  odnajdą  sprawcę 
i otrzymają odszkodowanie, które pozwoli na odbudowanie tego przystanku. Następnie głos 
zabrał  pan  Tadeusz  Kostuj  i  oznajmił,  że  doktor  Majewski  podziękował  panu  Wójtowi 
w  oprawie  imprezy  artystycznej  w  dniu  28  października  br.  a  Pan  Wójt  podziękował 
Radnym  za  ten  gest,  to  miało  miejsce,  to  może  potwierdzić.  Z  kolei  głos  zabrał  pan 
Krzysztof Andrzejewski i zwrócił się z zapytaniem  co z salą w miejscowości Wierzchy. Pan 
Wójt wyjaśnił, że zlecili opracowanie koncepcji odbudowy sali, ponieważ poza kosztorysem 
gdzie są wartości cyfrowe nie  było żadnej  dokumentacji,  inwestycja będzie realizowana. 
Głos zabrał ponownie pan Krzysztof Andrzejewski i  zwrócił się z zapytaniem co z jego 
wnioskiem. Pan Wójt wyjaśnił, że wniosek jest, chcą mieć zrobione wszystko dobrze aby nie 
było kłopotów np.  takich jak ostatnio przy drodze w miejscowości Krzyżówka. Głos zabrał 
pan Henryk Madalski i zgłosił prośbę o naprawę lampy w miejscowości Ruda Wieczyńska 
przy posesji 63 (droga wojewódzka) oraz przy drodze Obory - Wronów 6 lamp. Pan Wójt 
wyjaśnił,  że  ta  awaria  była  zgłaszana  do  wykonawcy,  ale  czasami  trzeba  kilkakrotnie 
monitować usługę. Pan Tadeusz Kostuj zwróci się z zapytaniem gdzie jest błąd w przypadku 
gdy  lampy  zapalają  się  w  nieodpowiednim  czasie.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  jest  to  błąd 
urządzeń, które się  przestawiają i psują.  Pani Teresa Majdecka zgłosiła naprawę lampy przy 
bloku Nr 20 klatka A w Nowej Wsi. Pan Wójt poprosił aby wszystkie awarie lamp, które 
zostały zgłoszone  a  nie  są  przez  dłuższy czas  usunięte  zgłaszać  bezpośrednio  do  niego 
i wówczas ponowi zgłoszenie. Głos zabrał pan Zenon Tomaszewski i zgłosił awarie lampy 
przy  posesji  p.  R.  Tyda  i  przy  posesji  p.  Tomaszewskiego  w  miejscowości  Kolonia 
Ostrowska. Z kolei  głos zabrał pan Tadeusz Kostuj  i  oznajmił,  że dzwonił  bezpośrednio 
w sprawie naprawy do energetyki i tam został poinformowany, że przy większej awarii np. 
kilku  ulic  to  nie  zgłaszać  przez  Urząd  tylko  bezpośrednio  do  zakładu  energetycznego. 
Poinformował,  że  jak  była  ostatnio  awaria  zgasły  lampy  w  miejscowości  Czołnochów 
i  Szymanowice to dokonał  zgłoszenia bezpośrednio do energetyki. Głos zabrał Sołtys wsi 
Orlina  Duża  pan  Leszek  Szymczak  i  poprosił  o  naprawienie  lampy,  która  się  znajduje 
pomiędzy hydrofornią a posesją pana Ratajka. Pan Wójt wyjaśnił, że osobiście wysyłał tam 
firmę w celu naprawy, sprawę ponowi. Z kolei głos zabrał Sołtys wsi Szymanowice pan 
Zbigniew Ostrowski i zwrócił się z zapytaniem czy firma, która utwardzała brzeg Prosny już 
zgłosiła zakończanie prac. Pan Wójt wyjaśnił, że gmina nie nic wspólnego z tą inwestycją 
jest to inwestycja realizowana przez Regionalny Zarząd  Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 
Sołtys pan Ostrowski stwierdził, że prace wykonali  ładnie, brzeg utwardzili  na szerokość 
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4 metrów. A co z resztę, są wyrwy i ta firma twierdzi, że ich to nie obchodzi. Pan Wójt 
oznajmił, że prawdopodobnie dalej jest teren prywatny. Przewodniczący Rady oznajmił, że 
jeżeli jest do naprawy to robią 4 metry i  twierdzą, że reszta to już jest teren prywatny,  
a jeżeli trzeba drzewo sprzątnąć wtedy się mówi, że jest to pas rzeczny. Głos zabrał Sołtys 
pan Henryk Osman i oznajmił, że wieś Krzyżówka  cieszyła się asfaltem ale „asfalt uciekł” 
w mediach było napisane, że droga do żony sołtysa. Poprosił redaktora „Życie Pleszewa” 
o  sprostowanie,  że  droga  jest  w odległości  2.700  m od  jego  posesji.  Prosi  aby zawsze 
dowiedzieć  się  i  pisać  prawdę.  Podziękował  panu  Wójtowi,  że  pieniądze  nie  przepadły 
i  wykonano  inną  drogę.   Z  kolei  głos  zabrał  pan  Tadeusz  Kostuj  i  podziękował  panu 
Wójtowi  za  duże  akcje  porządkowe,  czyli  wycięcie  gałęzi  na  linii  Szymanowice, 
Czołnochów. Po czym zwrócił się z zapytaniem jakie pan Wójt planuje dalsze zadania przy 
pomocy pracowników,  wykonujących te prace.  Oznajmił, że co do sprostowań w gazecie 
poruszył sprawę sprzedaży samochodu i były  zniekształcenia wypowiedzi jego osoby, nie 
ma pretensji do pana redaktora bo pan redaktor pisze co ktoś podał. Głos zabrał Pan Jerzy 
Moryson i zwrócił się z zapytaniem ile gmina rocznie płaci za oświetlenie na terenie gminy. 
W miejscowości Kolonia Ostrowska już 2 miesiące światło włącza się 1,5 godziny przed 
zmrokiem.  Następnie  zaproponował,  żeby  pan  Wójt  wyznaczył  pracownika 
odpowiedzialnego za sprawę oświetlenia, prosi też o podanie e-mail do tego pracownika. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  rozważał  możliwość  wyłączania  oświetlania  ulicznego,  którego 
właścicielem jest  gmina  tj.  ok.  20  % lamp.  Rozważał  możliwość wyłączania  tych  lamp 
między godziną 24 a 3 czy 4 w nocy, kiedy  prawie nie ma ruchu w miejscowościach gdzie 
jest małe zaludnienie. Poddaje to pod rozwagę radnym, sołtysom.  Ponownie głos zabrał pan 
Jerzy Morisson i oznajmił, że prosi aby na następnej sesji podać dokładnie koszt oświetlenia. 
Proponuje na stronie  gminy podać e-mail  osoby odpowiedzialnej  w Urzędzie Gminy za 
oświetlenie.  Następnie  poinformował,  że  w  internecie  przeczytał  wiadomość  „już  robili 
a  jej  nie  będzie”  chodzi  o  drogę.  Z  informacji  pana  Wójta  dowiaduje  się,  że  ta  droga 
w  Białobłotach  jest  zrobiona.  Prosi  o  wyjaśnienie  sprawy  drogi.  Po  czym  zwrócił  się 
z zapytaniem: czy państwo pamiętają jak  zwrócił się do Pana Wójta, jak prosił o założenie  
na  stronie  gminy  informacji  co  się  dzieje  w  gminie,  Panie  Wójcie  trzeba  się  chwalić. 
Apeluje nich pan Wójt założy stronę i pokaże co robi się w gminie. Następnie podziękował 
Panu Wójtowi za przekazaną w dniu dzisiejszym informację. 
Głos zabrał Wójt i oznajmił, że odpowie na pytanie w sprawie drogi. Budowa drogi była 
planowana, pozyskali dofinansowanie w momencie gdy doszło do realizacji uznali, że może 
być  niezgodność  pomiędzy  dokumentacją  geodezyjną  a  stanem na  gruncie.  W związku 
z  czym  podjął  decyzję  żeby  geodeta  sprawdził  stan  formalny.  Geodeta  stwierdził,  że 
wyjeżdżony grunt  jest  własnością  prywatną  i  należąca  do  lasów państwowych.  Poprosił 
drugiego  geodetę  o  potwierdzenie  tej  wiadomości.  Gdybyśmy  wybudowali  tę  drogę 
w miejscu wyjeżdżonym to byłaby na gruncie prywatnym. W jednym dniu podjęto decyzję, 
że zwołują Sesję Nadzwyczajną, po to żeby środki przesunąć na drogę w innym miejscu 
w tej samej miejscowości. Wykonano dwa odcinki drogi ponad 500 metrów, wszystko jest 
rozliczone.  Wykonawca złożył oświadczenie, że  nie wnosi pretensji do gminy nie żąda 
odszkodowania. To, że raz równiarka przejechała na krótkim odcinku to wykonawca sam 
naprawił na własny koszt. Przewodniczący Rady wyjaśnił, że na prośbę pana Wójta została 
zwołana  I  sesja  nadzwyczajna  gdzie  przesunięto  środki  i  kolejna  Sesja  odbyła  się  gdy 
otrzymali informację, że nie może być drogi w tym miejscu. Było to w trosce o pieniądz 
społeczny, żeby ten pieniądz z naszej gminy nie „uciekł” a został zagospodarowany. 

PUNKT  10  - ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
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posiedzenia,  o godzinie 10.45, dziękując  jednocześnie wszystkim za udział w XV Sesji 
Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała               Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                         Roman Rojewski
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