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         Protokół nr XII/2011 

   z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się    

    w dniu 20 października 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 nastąpiło złożenie życzeń radnej Teresie Majdeckiej, która w okresie 

międzysesyjnym obchodziła imieniny. 

Przewodniczący Rady oznajmił, że Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tomicach pani 

Małgorzata Wąsiewicz poprosiła o zabranie głosu przed rozpoczęciem obrad wobec czego 

udziela jej głosu. Pani Dyrektor oznajmiła, że w imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi 

Gizalskiej i Szkoły w Tomicach chciałaby podziękować Radnemu Panu Zbigniewowi 

Bachorskiemu i Sołtysowi panu Andrzejowi Matysiakowi za wsparcie rzeczowe  warsztatów 

plastycznych, które odbyły się dwu etapowo: I etap koniec sierpnia, II etap w m-cu 

wrześniu. Następnie dzieci, które brały udział w warsztatach wręczyły własnoręcznie 

wykonane upominki.  

 

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:  

 

a) zmiany statutu sołectwa Tomice; 

b) zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Gizałki do Lokalnej Grupy działania 

„Wspólnie dla Przyszłości” z siedzibą w Pleszewie; 

c) uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2011 - 

2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018; 

d) stawek podatku od nieruchomości,; 

e) przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu na przedsięwzięcia 

proekologiczne; 
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f) zmian planu budżetu na 2011 r.; 

g) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2011 - 2021. 

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wolne głosy i wnioski. 

11. 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. 

 

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy starym zwyczajem radni zapoznają się  

z protokołem w trakcie obrad, który jest dostępny również do wglądu w Biurze Rady. 

Radni jednogłośnie, tj. 15 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 poprosił o zadawanie pytań. Głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski 

i poprosił o udzielenie odpowiedzi w sprawie  23.09.2011r.  udział  w odbiorze drogi 

powiatowej Gizałki - Wierzchy. Kto był na odbiorze drogi  i czy jest dobrze zrobiona. Pan 

Przewodniczący wyjaśnił, że on był na odbiorze jako gość zaproszony przez Dyrektor 

Zarządu Dróg Powiatowych panią Meller. Organizatorem oficjalnego otwarcia był Zarząd 

Dróg Powiatowych w Pleszewie. Zaproszony był również pan Wójt. Co do zrobienia drogi 

to on nie jest fachowcem. Informacja stanowi załącznik nr 4. 

 

PUNKT 5-  Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań. Głos zabrała Pani Beata Srzelewicz         

i poprosiła o przybliżenie tematu 5 październik br. spotkanie z przedstawicielem Firmy 

EVIVA. Głos zabrał pan Wójt i wyjaśnił, że jeżeli chodzi o budowę farmy wiatrowej na 

terenie gminy Gizałki to w tej chwili inwestycja jest na etapie wydawania pozwolenia na 

budowę oraz pozwolenia wodnoprawnego. Z informacji, którą uzyskał w dniu wczorajszym 

w Starostwie Powiatowym w Pleszewie wynika, że pozwolenie wodnoprawne zostanie 

wydane w tym tygodniu w ślad za tym zostanie wydane pozwolenie na budowę. Czy będą 

jeszcze dodatkowe opóźnienia nie wie. Z informacji jaką uzyskał od pracowników Wydziału 

Architektury i Wydziału Ochrony Środowiska wie, że nie powinno być większych 

problemów, ale organem jest starosta i on decyduje o wydawaniu pozwoleń. Sprawozdanie 

stanowi załącznik nr 5. 

 

 

PUNKT 6 - PODJĘCIE UCHWAŁ 
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Uchwała nr XII/58/2011 w sprawie  zmiany statutu sołectwa Tomice. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Następnie zwrócił się do radnych, 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 XII/58/2011 w sprawie zmiany statutu 

sołectwa Tomice została podjęta jednogłośnie /15 głosami za/  i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.  

 

Uchwała nr XII/59/2011 w sprawie  zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy 

Gizałki do Lokalnej Grupy działania „Wspólnie dla Przyszłości „ z siedzibą                           

w Pleszewie. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Następnie zwrócił się do radnych, 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 XII/59/2011 w sprawie zmiany uchwały 

dotyczącej przystąpienia Gminy Gizałki do Lokalnej Grupy działania „Wspólnie dla 

Przyszłości „ z siedzibą w Pleszewie została podjęta jednogłośnie /15 głosami za/  i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Uchwała nr XII/60/2011 w sprawie uchwalenia Aktualizacji Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2011 -  2014 z perspektywą na lata 2015 - 2018.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Następnie zwrócił się do radnych, 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 XII/60/2011 w sprawie uchwalenia 

Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2011 -  2014                    

z perspektywą na lata 2015 - 2018 została podjęta jednogłośnie /15 głosami za/  i stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XII/61/2011 w sprawie  stawek podatku od nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Następnie zwrócił się do radnych, o zadawanie pytań. Głos zabrał pan Kazimierz Woźniak   

z zapytaniem czy stawki, które zostały odczytane są  propozycjami pana Wójta, czy Komisji 

Budżetu. Pan Przewodniczący wyjaśnił, że są to propozycje, które przedstawia pan Wójt. 

Następnie głos zabrał pan Henryk Madalski i oznajmił, że podatki są drażliwą sprawą ale na 

posiedzeniu komisji radni ustalili, że od budynków w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza stawka podatku będzie wynosiła 14,40 zł za m2. W punkcie dotyczącym 

świadczeń  zdrowotnych  ustalono stawkę 4,20 zł za m2. Dalej stwierdził, że  dyskusji było 

za mało, dużo osób nie jest rolnikami i wtedy od garażu będzie musiało płacić 4,99 zł za 

metr kwadratowy. Tak samo osoby posiadające działkę  0,50 ha czy około  1ha.  Proponuje 

na przyszłość nie podnosić stawek równo procentowo tylko dokładnie przeanalizować. Głos 

zabrał Pan Przewodniczący i oznajmił, że zgadza się z tym, a podwyżka nie jest równa                  

o 4 % , tylko o stopień inflacji. Wobec czego najpierw udzieli głosu panu Wójtowi,                       

a następnie Przewodniczącej Komisji Budżetu. Pan Wójt poinformował, że wg komunikatu 
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GUS - u wzrost cen towarów i usług za ostatni kwartał wyniósł 4,2%. I to był wskaźnik, 

którym się kierowaliśmy aby urealnić podatki w stosunku do inflacji. Propozycja Wójta to 

4%. Komisja Budżetu natomiast proponowała niższe stawki,  jeżeli państwo zgodzą się             

z tym stanowiskiem to być może zostaną przyjęte. Przewodniczący Rady poprosił                        

o przedstawienie propozycji Komisji Budżetu. Przewodnicząca Komisji Pani Teresa 

Majdecka oznajmiła, że Komisja Budżetu i Finansów na posiedzeniu w pełnym składzie 5 

głosami za przy dwóch przeciwnych (p. Madalski i p. Walkowiak) zaproponowała 

następujące stawki. W miejscu tym Przewodnicząca odczytała w/w stawki - stawki 

stanowią  załącznik  nr  3 do protokołu. Głos zabrała pani Grażyna Walczak i odnosząc  

się do wypowiedzi pana Madalskiego  oznajmiła, że  za budynki na prowadzenie odpłatnej 

statutowej działalności jest stawka 4,99 zł za m2. Na komisji zrozumiała, że na naszej 

gminie nie ma takich budynków a tutaj chodzi o budynki gospodarcze dla osób, które nie 

mają 1 ha przeliczeniowego. Poprzednio było 4,80  zł za m2, jest to duża podwyżka. Z kolei 

głos zabrał pan Eugeniusz Walkowiak i oznajmił, że na komisji budżetu razem z panem 

Madalskim byli przeciwni podwyżce dla przedsiębiorców ponieważ oni tworzą miejsca 

pracy. Nie jest przeciwko podwyżkom, ale nie tak drastycznych. W miejscu tym podał 

przykłady zakładów będących na terenie gminy gdzie te stawki  wzrosną. Oznajmił, że  przy 

podwyżce na stawkę  4,40 zł za m2 jest przeciwny, jest na nie. Z kolei głos zabrała pani 

Beata Strzelewicz  i oznajmiła, że po przemyśleniach doszła do wniosku, że skoro budżet 

gminy na 2011 rok był przygotowywany przez pana Piaseckiego z założenia było wiadomo, 

że podatki nie zostaną podniesione. Był przygotowany z takim właśnie założeniem. Jej 

propozycja jest taka aby się zastanowić czy nie warto byłoby zostać na takim samych 

stawkach podatków. A pracując na budżecie pana Roberta będziemy dewagowali czy 

możemy, czy musimy, czy możemy odpuścić te podatki. Głos zabrał pan Wójt i oznajmił, że 

te propozycje są oparte o wskaźnik inflacji, to nie jest realna podwyżka. To nie jest 

podwyżka. Podwyżka jest wtedy jeśli uwzględnia się wskaźnik cen, towarów i usług plus x 

procent. W tej chwili obniżamy realnie podatki, ustalając stawki niższe niż wskaźnik 

inflacji. Ponownie głos zabrała pani Beata Strzelewicz oznajmiła, że wskaźnik inflacji 

funkcjonuje od wielu lat a mimo wszystko podatki  nie były podnoszone. I tak jak 

wspomniała w dniu wczorajszym na komisji gmina jakoś sobie radziła. Dalej wspomniała           

o wydatkach jakie większość mieszkańców musi w tym roku ponieść w celu podłączenia się 

do kanalizacji czy do oczyszczalni ścieków.  A jeżeli chodzi o podatki gmina przez cztery 

lata sobie radziła to i teraz sobie poradzi. Głos zabrał pan Henryk Madalski i oznajmił, że 

chciałby wiedzieć nad czym głosuje. Pan Przewodniczący poinformował, że chce 

zaproponować aby poddać pod głosownie propozycje stawek jakie przedstawiła 

Przewodnicząca Komisji Budżetu. W miejscu tym  Przewodniczący Rady poddał pod 

głosowanie projekt uchwały z propozycjami stawek ustalonymi przez Komisję Budżetu. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XII/61/2011                

w sprawie  stawek podatku od nieruchomości podjęta została większością głosów 9 za, przy  

6 przeciwnych  i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Uchwała nr XII/62/2011 w sprawie przeznaczenia części umorzonej pożyczki z WFOŚ  

i GW w Poznaniu na przedsięwzięcia proekologiczne. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poprosił o zadawanie pytań. 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosownie.  Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XII/ 

62/2011 w sprawie  przeznaczenia umorzonej pożyczki na działania proekologiczne podjęta 

została jednogłośnie 15 głosami za i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  
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Uchwała Nr XII/63/20011 w sprawie zmian planu budżetu na 2011 r. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały a następnie poprosił o zadawanie pytań 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosownie.  Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XII/ 

63/2011 w sprawie zmian planu budżetu na 2011 r. podjęta została jednogłośnie 15 głosami 

za i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

PUNKT 7 -  INFORMACJA O ZŁOŻONYCH OŚWIADCZENIACH 

MAJĄTKOWYCH. 

 

 Przewodniczący Rady poprosił aby Wiceprzewodniczący odczytał pismo Naczelnika 

Urzędu Skarbowego w Pleszewie dotyczące przeprowadzonej analizy oświadczeń 

majątkowych radnych oraz kierowników jednostek organizacyjnych Urzędu Gminy. 

Informacja stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

PUNKT 8 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH.  

 

Głos zabrał Pan Wójt i poinformował,  że w okresie międzysesyjnym wpłynęła interpelacja 

od pana Henryka Madalskiego,  który zwrócił się w sprawie  namalowania przejścia dla 

pieszych  na ul. Słonecznej w Gizałkach  oraz aby oznaczyć to przejście. Zleciliśmy to 

zadanie specjaliście do spraw ruchu drogowego aby wykonał projekt reorganizacji ruchu, 

musi być jeszcze uzgodnienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Jeżeli uzgodnienie będzie 

pozytywne wówczas będzie można takie przejście dla pieszych wyznaczyć. Kolejna 

interpelacja została złożona 10 października br. przez p. Katarzynę Lochdańską i dotyczyła 

poprawienia bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej Jarocin - Konin w miejscowości 

Wronów. Pani Radna interpelowała żeby oznakować przejście dla pieszych, ograniczyć 

prędkość pojazdów jadących przez Wronów. Oraz zabezpieczyć chodnik od strony drogi 

łańcuchami. W tej sprawie wystąpimy do Zarządu Dróg Wojewódzkich  z prośbą o podjęcie 

odpowiednich działań.  

 

PUNKT 9 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH. 

 

Głos zabrał pan Henryk Madalski i oznajmił, że tyle mówimy o bezpieczeństwie dzieci a na 

ul. Słonecznej nie jest bezpiecznie. Chodzi głównie o bezpieczeństwo dzieci idących ze i do 

Szkoły. Pan Wójt wyjaśnił, że podziela interpelację. Ale musimy wziąć pod uwagę jeden 

fakt jeśli przejście dla pieszych zostanie wyznaczone będzie musiało być odpowiednio 

oddalone od drogi wojewódzkiej. Obawia się czy do końca spełni swoje zadanie. Aby jeden 

pojazd się zmieścił w odległości między krawędzią drogi wojewódzkiej a przejściem dla 

pieszych. Osoby przechodzące od strony ul. Słonecznej na pewno skorzystają. Natomiast 

czy dzieci idące od strony Rudy Wieczyńskiej to okaże się w praktyce.  

Głos zabrał pan Kazimierz Woźniak i złożył interpelację w sprawie bezpiecznego przejścia 

w miejscowości Białobłoty przed szkołą. Grono pedagogiczne i mieszkańcy występowali 

już w tej sprawie do ZDW. Prosi też p. Wójta i Radę o poparcie aby  zamontowano światła. 

Jest tam znak ograniczenie szybkości, który nie jest przestrzegany i prosi aby pomóc 

mieszkańcom w tej sprawie.  

Głos zabrał pan Tadeusz Kostuj i oznajmił, że nawiąże do tego, w dniu wczorajszym na 

komisji była omawiana sprawa sygnalizacji. Sprawa sygnalizacji, która tutaj nagle jawi się 

czerwonym światłem i wywołuje nagłe hamowanie ciągu samochodów czy nie jest też 
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przyczynkiem do zdarzeń, które miały miejsce. I jak tu  kolega Woźniak zgłasza czy nie  

można rozważać też  świateł pulsacyjnych pomarańczowych. Z kolei głos zabrał pan 

Zbigniew Bachorski i zgłosił, że w m. Tomice na drodze wojewódzkiej naprzeciw budynku 

GCK jest zarwana studzienka od kanalizacji deszczowej. Głos zabrał pan  Krzysztof 

Andrzejewski i oznajmił, że pasy koło Szkoły w Wierzchach nie spełniają zadania.  

Proponuje postawić nowy znak uwaga dzieci lub kierowco zwolnij.  

Głos zabrała pani Beata Strzelewicz i oznajmiła, ze na stronie Urzędu - przetargi znalazła 

taki przetarg: przebudowa drogi gminnej w miejscowości  Białobłoty  - Krzyżówka. Prosi            

o odpowiedź  czy to chodzi o tą samą drogę jaka jest w WPF. W przetargu jest 350 m                         

w WPF jest o wiele dłuższa droga. Głos zabrał pan Wójt i wyjaśnił, że o tym już rozmawiali. 

Jest to droga, która jest dofinansowana przez UM Województwa  Wielkopolskiego zgodnie  

z wnioskiem wcześniej złożonym. Otrzymaliśmy na remont tej drogi oraz drogi na 

Dziwieniu dwie  transze dotacji, pierwsza transza tj. 79.500 zł, w dniu dzisiejszym 

wprowadzamy drugą  transze dotacji 61 tys. zł również na remont tych dwóch dróg. To było 

wcześniej ustalone z Radą. Śpieszymy się z przetargiem aby przed zimą wykonać tę drogę. 

Głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski i poprosił o dokładne wyjaśnienie położenia drogi. 

Wyjaśnienia udzielił pan Wójt. Głos zabrała pani Beata Strzelewicz i oznajmiła, że dotarła 

do niej informacja, że rozwiązano umowę z PZU w sprawie ubezpieczenia pojazdów 

gminnych oraz jednostek OSP. Głos zabrał pan Wójt i wyjaśnił, że jeżeli chodzi                             

o ubezpieczenia to proszą o oferty różnych firm i najlepszą wybierają. Pani Beata 

Strzelewicz zwróciła się z zapytaniem: teraz jest inny ubezpieczyciel. Pan Wójt wyjaśnił, 

prawdopodobnie tak z powodu korzystniejszej oferty tzw. „flotowej” dzięki czemu 

zaoszczędziliśmy. Pani Beata Strzelewicz oznajmiła, że rozumie, że  za tą korzystną 

transakcją pójdą pieniądze. Z tego co wie PZU pomagało utrzymać pojazdy strażackie. Pan 

Wójt oznajmił, że nie słyszał o tym, być może było dofinansowanie do zakupu nowych 

pojazdów,  ale czy to miało miejsce w tej gminie nie wie. Ponownie głos zabrała pani Beata 

Strzelewicz i podkreśliła fakt istnienia przez wiele lat witaczy na rondzie i zamieszczenia 

tam jako głównego sponsora PZU. Dalej pani Strzelewicz  zwróciła się z zapytaniem kto 

ubezpiecza. Pan Wójt wyjaśnił, że jest więcej firm część jest w PZU część w „Warcie” czy 

w jeszcze innych firmach, to można sprawdzić. Ubezpieczenia są tam gdzie korzystniejsza 

oferta. 

 

PUNKT 10 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

 

Głos zabrał pan Roman Matelski i zwrócił się z zapytaniem: czy są osoby wyznaczone do 

odśnieżania dróg gminnych i powiatowych. Pan Wójt wyjaśnił, że jeszcze nie. Mamy 

wyznaczone strefy, które będą odśnieżane przez poszczególne podmioty. I w tej chwili 

będziemy występowali o oferty. Przewodniczący Rady dodał, że wszyscy będą mogli 

składać oferty, najkorzystniejsze wybierzemy. Ponownie głos zabrał pan Roman Matelski     

z zapytaniem: przenieśliśmy 20 tys zł  z drogi w miejscowości Krzyżówka na drogę 

Dziewiń czy to wpłynie na jakość, długość  drogi w związku z pomniejszeniem kwoty. Pan 

Wójt wyjaśnił, że droga nie będzie krótsza. Wykonano projekt i kosztorys, to z kosztorysu 

wynika, że może ta droga kosztować określoną kwotę i taką kwotę zabezpieczamy               

w naszym budżecie i ona jest o 20 tys. zł niższa niż pierwotnie zakładaliśmy. Droga             

w Dziewieniu była wprowadzona do budżetu ale na krótki okres musieliśmy z niej 

zrezygnować aby uzupełnić brakujące środki na drogę na Krzyżówce. Natomiast w tej 

chwili gdy otrzymaliśmy kolejną dotacje z Urzędu Marszałkowskiego możemy sobie 

pozwolić na to żeby tę drogę na Dziewieniu wykonać.  Głos zabrała pani Beata Strzelewicz   

i oznajmiła, że w dniu wczorajszym na komisji został poruszony przez pana Madalskiego  

temat lamp. Pozwoliła sobie dotrzeć do źródła, lampy zostały postawione na prośbę pana 
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Mariusza Piaseckiego. Gmina nie zapłaciła za postawienie tych lamp ani złotówki                

a mieszkańcy byli szczęśliwi, że mogą korzystać z oświetlenia. Pan Wójt zwrócił się do pani 

Beaty Strzelewicz czy na tą okoliczność były sporządzone odpowiednie umowy. Pani Beata 

Strzelewicz wyjaśniła, że tego nie wie, a pan Wójt ma na pewno większą możliwość 

wejrzenia w dokumenty. Pan Wójt oznajmił, że z tego co wie to nie ma żadnych 

dokumentów. Pan Przewodniczący skwitował, że nastąpiło to po koleżeńsku kolega poprosił 

kolegę. Pan Henryk Madalski oznajmił, że na dzień dzisiejszy najważniejsze żeby lampa 

lampy nie oświetlała.  Pan Wójt stwierdził, że jest to dziwny przykład instalowania lampy. 

Głos zabrał pan Tadeusz Kostuj oznajmił, że wczoraj na komisji poruszył temat realizacji 

inwestycji, napraw bieżących. Wnioski które składał w sprawie położenia asfaltu gdzie 

przebiegała kanalizacja pan Wójt w części wykonał. Ma nadzieje na dalszą realizację. 

Oznajmił, żeby nie zapomnieć o placach przy Kościele i przy cmentarzu, to są miejsca które 

brudzą, ponieważ są tam składowane materiały na wykonanie dróg. Jako wieś użyczamy 

tych placów. Jego wniosek  aby wykonawcy pozostawiali trochę materiału na placu. Kolejna 

sprawa lampa na ul. Długiej o którą zwrócił się do sponsora. Głos zabrał pan Wójt                        

i wyjaśnił, że mamy przygotowane odpowiednie  porozumienie, czekamy na podpisanie 

przez sponsora.Głos zabrał pan Henryk Osman i oznajmił, że na zebraniu wiejskim za 

tamtego Wójta było głosownie nad drogą która ma być robiona i o jeden czy dwa głosy 

dłuższa droga wygrała. Było obiecane,  że ta droga też będzie  zrobiona (dojazdowe drogi). 

Kolejna sprawa czy coś wiadomo na temat wycięcia na drodze Garncarski Kąt, piłą ktoś 

wyciął kwadrat. Ta droga ma 4 lata i cała jest popękana, gwarancja na pewno jeszcze 

obowiązuje. Głos zabrał pan Kazimierz Woźniak i potwierdził, że jest tam słaba 

nawierzchnia. Pan Wójt oznajmił, że faktycznie droga została uszkodzona. Próbowali ustalić 

kto to mógł wykonać mają pewne podejrzenie ale trzeba to potwierdzić. Uszkodzenie trzeba 

będzie naprawić. Głos zabrał pan Jerzy Moryson   oznajmił, że zajmie głos w kwestii może 

wszystkim znanej. Mamy wspaniałego rodaka, z gminy Gizałki, który się urodził w Śnietni. 

Doktor habilitowany Uniwersytetu poznańskiego po wojnie prekursor, założyciel akademii 

handlowej. Złożył podwaliny dzięki niemu powstało prawo morskie. W książce opisuje 

swoje dzieciństwo. Pan Józef Górski tak jak opisują go w książkach dowcipny z humorem 

oddany młodzieży. Czy nie warto by go jako przykład dla młodzieży w Szkole wskazywać. 

Może by nazwać jego imieniem ulice. Dalej oznajmił, że  powie dlaczego  filmował fakt 

wręczania radnemu i sołtysowi z Tomic nagrody. Ponieważ jest też członkiem 

Stowarzyszenia TPZG, działają na rzecz edukacji. Organizowali spotkania  z autorami bajek, 

robili plener malarski mają dalsze plany działalności. Chcą  utworzyć sekcję brydża 

sportowego, szukają na to pieniędzy. Nie bawią się w politykę. Proponował utworzyć na 

stronie gminy forum dyskusyjne. Prasa się rozpisała, cenzurę chce wprowadzić. Następnie 

podziękował panu Wójtowi za solidnie wykonany chodnik przy drodze powiatowej                       

w stronę Wierzchów. Głos zabrał Pan Wójt i poinformował, że chcą dalej robić ten chodnik 

we współpracy z powiatem. Głos zabral ponownie Pan Moryson i poinformował o sprawach  

z dziennikarzem. Przewodniczący Rady przerwał wypowiedź pana Morysona i poprosił                

o poruszanie spraw gminnych. Pan Jerzy Moryson oznajmił czy nie warto by przy Radzie 

Gminy utworzyć Komisję ds. zwalczania patologii społecznej bo jak stwierdził są to coraz 

częstsze przypadki. A na przewodniczącego wybrał by jednego z radnych. Przewodniczący 

Rady zwrócił się z zapytaniem kogo by widział. Pan Jerzy Moryson oznajmił, że pana 

Andrzejewskiego. Dalej pan Jerzy Moryson zwrócił się z  zapytaniem czy prawdą jest, że za 

posiedzenie /”Wspólnie dla Przyszłości”/ na komisji decyzyjnej członkowie otrzymują od 

300 do 350zł. Jednym z członków jest pan Piasecki. Przewodniczący Rady oznajmił, że jak 

się orientuje pan Piasecki jest nawet członkiem rady decyzyjnej. On nie jestem członkiem, 

nic jemu na ten temat nie wiadomo Nie będzie zaciągał na ten temat informacji. Nie jest 

władny odpowiedzieć na pytanie. Dalej Pan Jerzy Moryson, poruszył sprawę zachowania 
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pana Walkowiaka przed poprzednia sesją i sprawę karalności. Głos zabrał Pan Eugeniusz 

Walkowiak i udzielił odpowiedzi panu Morysonowi w sprawie powyższych pytań.  

Następnie zwrócił się do Wójta z zapytaniem czy zostało w gminie ustanowione stanowisko 

ds. doboru kadry i etyki. Głos zabrał Pan Wójt i wyjaśnił zasady zatrudniania pracowników 

samorządowych i nauczycieli. Oznajmił jeżeli  chodzi o stanowisko ds. etyki w urzędzie nie 

ma  potrzeby powoływania takiej osoby. Następnie poinformował o kontaktach                              

z panem Jerzym Morysonem. Po czym Pan Eugeniusz Walkowiak z panem Jerzym 

Morysonem podjęli dyskusję, którą przerwał Przewodniczący Rady. Z kolei głos zabrał pan 

Henryk Madelski  i oznajmił, że dobrze, że robiony jest chodnik w kierunku Wierzchów ale 

żeby nie zapominać o chodnikach przy drogach wojewódzkich. Dalej oznajmił, że w Rudzie 

Wieczyńskiej miał być chodnik robiony ale na razie nie planuje się.  Prosi wziąć pod uwagę 

gdzie jest większy ruch. Pan Przewodniczący oznajmił, że chodnik w Rudzie Wieczyńskiej 

też jest  w planach. 

 

PUNKT 9 -  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 

posiedzenia, o godzinie 10.38, dziękując wszystkim jednocześnie za udział w XII Sesji Rady 

Gminy Gizałki  VI kadencji.   

 

 

  Protokołowała                    Przewodniczący Rady  

 

 Teresa Andrzejak                                                                         Roman Rojewski 

 

 

 

 

 

 


