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

         w dniu 13 września 2011 r.
                          w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 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  Roman  Rojewski  dokonał  otwarcia  posiedzenia 
o godzinie 10.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych).
Przewodniczący Rady oznajmił, że w okresie międzysesyjnym imieniny obchodziła Radna 
Pani Beata Strzelewicz wobec czego w imieniu własnym jak i całej Rady składa życzenia 
i kwiaty. Życzenia złożył również Wójt Gminy.

PUNKT 2 - PRZEDSTAWIENIE PORZADKU OBRAD

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. Przyjęcie informacji dotyczącej budżetu gminy za I półrocze 2011 r.; 

1) informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy,

2) informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy   

    Gizałki  na lata 2011 - 2021,

3) informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji 

     kultury - GCK w Gizałkach.

7. Podjęcie uchwał:     

1) uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/28/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie  

    zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie  zadań inwestycyjnych 

    realizowanych w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych,

2) uchwała zmieniająca uchwałę Nr VI/29/11 z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie  

    zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie  zadań inwestycyjnych 

    realizowanych w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych,     
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3) w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2011 r,

4) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gizałki na lata 2011-2021.

 8. Interpelacje i zapytania radnych.

 9. Wolne głosy i wnioski.

         10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady oznajmił, że w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji Łączonych 
omówiono sprawę włączenia do prządku obrad dodatkowej uchwały w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Gminy Gołuchów.  Zwrócił się z zapytaniem: kto ma jeszcze inne 
propozycje co do porządku obrad. Nikt z radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady 
poddał  pod  głosowanie  przedstawiony  porządek  obrad.  Radni  jednogłośnie  przyjęli 
zaproponowany porządek (15 głosów za). 

PUNKT  3  -  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z 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 
przyjęli protokół z poprzedniej Sesji, stwierdzając, że zapoznają się z nim indywidualnie.

PUNKT  4  -  INFORMACJA  PRZEWODNICZĄCEGO  RADY  O  DZIAŁANIACH 
PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zadawanie  pytań,  nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu. 
Informacja stanowi załącznik nr 4.

PUNKT  5-  SPRAWOZDANIE   WÓJTA  Z  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE 
MIĘDZYSESYJNYM.

Przewodniczący  Rady  poprosił  o  zadawanie  pytań.  Głos  zabrała  pani  Beata  Strzelewicz 
i poprosiła o udzielenie informacji odnośnie spotkania z p. Ewą Żabką w sprawie projektu 
indywidualizacji nauczania w klasach I-III. Pan Wójt wyjaśnił, że projekt  koordynowany jest 
przez  sekretarza  gminy  p.  Anne  Glapę.  Do  szkół  na  terenie  naszej  gminy  uczęszczają 
uczniowie, którzy wymagają szczególnego podejścia jeżeli chodzi o naukę. Aby można było 
ten program realizować należało pozyskać  środki na sfinansowanie dodatkowych zajęć dla 
tych  uczni.  Wiąże  to  się  również  z  doposażeniem  sal  i  gabinetów  do  indywidualnego 
nauczania. 
Ponownie głos zabrała pani Beata Strzelewicz i poprosiła o udzielenie wyjaśnienia odnośnie 
spotkania  z  panią  Dyrektor  Meller  w sprawie  budowy chodnika  przy drodze  powiatowej 
Gizałki - Wierzchy.  Czy to spotkanie dotyczyło rozbieżności: finanse a ilość metrów. Pan 
Wójt wyjaśnił,  że tak.  Niezależnie od tego odbyło się  zebranie wiejskie z mieszkańcami 
Gizałki  las  i  Gizałki.  Na zebraniu  omawiano budowę chodnika  i   remontu  drogi.  Gmina 
zobowiązała się, że wybuduje chodnik przy tej drodze. W tej chwili jest już rozstrzygnięty 
przetarg na budowę chodnika, przetarg wygrała firma z Jarocina. Długość chodnika została 
zmniejszona  proporcjonalnie  do  kwoty  jaka  została  zapisana  w  budżecie  gminy  Gizałki. 
Obecnie  podniesiono  standard  chodnika.  Chodnik  ma  mieć  szerokość  2  m  oddzielony 
zostanie od jezdni 80 cm pasem zieleni. Tym samym wartość inwestycji wzrosła i chodnik 
będzie  krótszy.  Mieszkańcy  uczestniczący  w  zebraniu  być  może  nie  byli  tą  propozycją 
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zachwyceni, ale nie protestowali. Uznali, że lepiej zrobić krótszy odcinek ale porządnie. Pani 
Beata Strzelewicz oznajmiła, że jeżeli by pozostał chodnik wcześniej zaplanowany o długości 
500  m,  byłby  węższy  ale  też  o  wysokim  standarcie.  Ponownie  głos  zabrał  Pan  Wójt 
i wyjaśnił, że  tam była kwestia wykonania kanalizacji deszczowej, zatoczek do tej kanalizacji 
i kwestia szerokości. Jako gmina zobowiązaliśmy się że na tą budowę będzie przeznaczona 
kwota  206  tys.  zł.  I  taką  kwotę  zabezpieczyliśmy  w  budżecie.  Pani  Beata  Strzelewicz 
poprosiła  o  podanie   długości   obecnie  zaplanowanego  chodnika.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że 
będzie  to  380  metrów.  Będzie  jeszcze  możliwość  wydłużenia  z  różnicy  jaka  powstanie 
między  kosztorysem  przed  wykonawczym,  a  ofertowym  po  przetargu.  Poinformował 
również,  że  pozostała część wykonana zastanie prawdopodobnie w przyszłym roku. Pani 
Teresa  Majdecka  zwróciła  się  z  zapytaniem  odnośnie  informacji,  dotyczącej   spotkaniu 
z panią Prezes Zakładu Komunalnego w celu uzgodnienia  konserwacji boisk przy szkołach. 
Czy te boiska są w odpowiedni sposób zakonserwowane, czy pracownik jest przeszkolony?. 
Pan Wójt wyjaśnił, że usługi wykonuje Zakład Komunalny sprzętem, który gmina wcześniej 
zakupiła.  Sprzęt  ten  służy wyłącznie  do  konserwacji.  Czyszczenie   wykonujemy ręcznie. 
Z uwagi na wyczerpanie pytań Przewodniczący  Rady poprosił o głosowanie nad przyjęciem 
informacji. Radni jednogłośnie przyjęli w/w informację. informacja stanowi załącznik  nr 5

PUNKT  6  -  PRZYJĘCIE  INFORMACJI  DOTYCZĄCEJ  BUDŻETU  GMINY  ZA 

I PÓŁROCZE 2011 R.; 

Przewodniczący Rady poprosił  o  pytania.  Pani  Teresa Majdecka oznajmiła,  że informację 
mają w materiałach i na Komisji Łączonej  szczegółowo omawiali. Przewodniczący  Rady 
poprosił  o  głosowanie  nad przyjęciem informacji.  Radni  jednogłośnie  przyjęli  informację 
dotycząca  budżetu  gminy  za  I  półrocze  2011  r.   /15  głosów  za/.  informacja  stanowi 
załącznik  nr  6.

PUNKT 7 -  PODJĘCIE UCHWAŁ     

1) Uchwała Nr 54/XI/2011 zmieniająca uchwałę Nr VI/28/11 z dnia 28 stycznia 2011r. 
w sprawie  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie  zadań inwestycyjnych 
realizowanych w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych.

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały,  a następnie  poprosił  o zadawanie pytań. 
Z  uwagi  na  to,  że  nikt  z  radnych nie  zabrał  głosu  Przewodniczący Rady poddał  projekt 
uchwały  pod  głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych. 
Uchwała  Nr  54/XI/2011  zmieniająca  uchwałę  Nr  VI/28/11  z  dnia  28  stycznia  2011  r. 
w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadań  inwestycyjnych 
realizowanych w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych, została podjęta 15 
głosmi za. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

2) Uchwała Nr 55/XI/2011 zmieniająca uchwałę Nr VI/29/11 z dnia 28 stycznia 2011r. 
w   sprawie   zaciągnięcia   pożyczki   na  wyprzedzające  finansowanie   zadań 
inwestycyjnych  realizowanych w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych.

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały,  a następnie  poprosił  o zadawanie pytań. 
Z  uwagi  na  to,  że  nikt  z  radnych nie  zabrał  głosu  Przewodniczący Rady poddał  projekt 
uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. 
Uchwała  Nr  55XI/2011  zmieniająca  uchwałę  Nr  VI/29/11  z  dnia  28  stycznia  2011  r. 
w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadań  inwestycyjnych 
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realizowanych  w  roku  budżetowym  2011  z  udziałem  środków  unijnych,  została  podjęta 
15 głosmi za. Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

3) uchwała Nr 56/XI/2011  w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2011 r,

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały,  a następnie  poprosił  o zadawanie pytań. 
Z  uwagi  na  to,  że  nikt  z  radnych nie  zabrał  głosu  Przewodniczący Rady poddał  projekt 
uchwały  pod  głosowanie.  Przew  rady  zwrócił  się  z  zapytaniem  czy  radni  życzą  sobie 
omówienia uchwały. Radni nie zgloasili takiej potrzeby.  Podczas głosowania na sali obrad 
obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr 56/XI/2011 w sprawie zmian w planie budżetu gminy 
na 2011 r ., została podjeta 15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

4) Uchwała Nr 57/11/2011 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
Gizałki na lata 2011-2021.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały,  a następnie  poprosił  o zadawanie pytań. 
Z  uwagi  na  to,  że  nikt  z  radnych nie  zabrał  głosu  Przewodniczący Rady poddał  projekt 
uchwały pod głosowanie. Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy radni życzą 
sobie  omówienia  uchwały.  Radni  nie  zgłosili  takiej  potrzeby.  Podczas  głosowania  na  sali 
obrad obecnych było 15 radnych.
Uchwała  Nr  57/11/2011  w  sprawie  zmian  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
Gizałki na lata 2011-2021 została podjeta 15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu.

5)  Uchwała  Nr  57/11/2011  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Gminy 
Gołuchów. 

Pan Wójt poinformował, że w ubiegły poniedziałek na terenie wielkopolski miało miejsce 
wydarzenie  kryzysowe,  przeszedł  huragan.  Z  terenu  naszego  powiatu  najbardziej 
poszkodowana jest gmina Gołuchów. Rozmawiał w dniu dzisiejszym z Wójtem tej gminy. 
Uszkodzonych zostało 14 obiektów mieszkalnych i  kilkaset  obiektów gospodarczych.  Nie 
wszyscy  właściciele  tych  budynków  mieli  wykupione  odpowiednie  ubezpieczenia.  W tej 
chwili  gmina  Gołuchów  nie  była  jeszcze  w  stanie  uruchomić  środków  jakie  byłyby  im 
potrzebne. W najbliższym czasie otrzymają  pomoc z MSWiA. Uznaliśmy, że z naszej gminy 
powinna zostać przekazana symboliczna pomoc finansowa, aby Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gołuchowie mógł wesprzeć najbardziej potrzebujących. Serdecznie podziękuje 
państwu radnym, za to, że wczoraj na posiedzeniu Komisji Łączonych zapadła taka decyzja. 
Zdecydowali państwo, żeby rezerwę jaka powstała na skutek nie wykorzystanych w budżecie 
gminy środków  na  wypłaty diet,   przeznaczyć  na  wsparcie  poszkodowanych.  Myśli,  że 
mieszkańcy Gminy Gołuchów będą wdzięczni za ten solidarny gest.    
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad  obecnych było  15  radnych.  Uchwała  Nr  57/11/2011  w sprawie  udzielenia  pomocy 
finansowej dla Gminy Gołuchów została podjeta 15 głosami za. Uchwała stanowi załącznik 
nr 10 do protokołu.  
Przewodniczący Rady oznajmił,  że  jeszcze  raz  w imieniu własnym chce podziękować za 
rzetelne podejście do sprawy. 

PUNKT 8  - INTERPELACJE I  ZAPYTANIA RADNYCH
Przewodniczący Rady oznajmił, że w okresie międzysesyjnym do niego nie wpłynęła żadna 
interpelacja.  Następnie  głos  zabrał  Pan  Wójt  i  oznajmił,  że  do  niego  wpłynęła  jedna 
interpelacja  Radnej  pani  Beaty  Strzelewicz.  Pani  radna  otrzymała  odpowiedź  na  piśmie. 
Interpelacja  dotyczyła   oznakowania  ul.  Długiej  w  miejscowości  Szymanowice.  To 
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oznakowanie  będzie  jeszcze  zweryfikowane przez  Zarząd Dróg Powiatowych.  Dwa znaki 
oraz  oznakowanie  niebezpiecznego  łuku  usunięto  z  uwagi  na  to,  że  był   remontowany 
chodnik.  Ten odcinek chodnika  nie  został  jeszcze  wykonany.  Pomimo to  wystąpi  jeszcze 
w  tym  tygodniu  do  wykonawcy  aby  to  oznakowanie,  które  tam  się  znajdowało  zostało 
przywrócone. 

PUNKT 9 -  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 
Głos  zabrał  Przewodniczący  Rady i  oznajmił,  że  w dniu  04 września  br.  miały miejsce 
„Dożynki  Gminne.”  I  w  miejscu  tym  chciałby  serdecznie  podziękować  organizatorom. 
Paniom z kół gospodyń: Kolonia Ostrowska, Świerczyna, Straży, radnemu z tej miejscowości 
za wspaniałe  przygotowanie dożynek.  Paniom i  Panom sołtysom, z  terenu gminy Gizałki 
kłania  się  za  wspaniałe  wykonanie  witaczy.  Wykonaliście  państwo  ogrom  pracy,  za  co 
w imieniu własnym i Rady serdecznie dziękuje. 
Głos zabrał pan Wójt i oznajmił, że dziękuje mieszkańcom, którzy zechcieli wziąć udział w 
tym  święcie.  Dziękuje  rolnikom  i  nie  tylko  rolnikom  za  udział.  Ma  nadzieję,  że  forma 
dożynek się podobała. Jeżeli mają uwagi, to je przyjmą i przy organizacji  kolejnego święta 
rolników będą mogli  je wykorzystać.  Jeszce raz podziękował za udział  Sołtysom, Radom 
Sołeckim,  Paniom z Kół  Gospodyń  za  pomoc w przygotowaniu  dożynek.  Podziękowania 
złożył również  pracownikom Zakładu Komunalnego, którzy się postarali i został ustawiony 
namiot gminny. 
Następnie głos zabrał pan Kazimierz  Woźniak i oznajmił, że chciałby się dowiedzieć czy 
będą  naprawione  wszystkie  ubytki  w  nawierzchniach  dróg  gminnych.  Czy  prace  będą 
zrealizowane przed zimą. 
Pan Wójt wyjaśnił, że przynajmniej 80 % ubytków zostało naprawione. Na tej sesji uchwałą 
przesunięto środki, aby zadanie dokończyć. 
Głos zabrał pan Eugeniusz Walkowiak i odniósł się do sprawy  informacji w sprawozdaniu 
wójta dot. spotkania z przedstawicielem firmy Eviva. Oznajmił, że ostatnio ukazał się barwny 
artykuł  w Gazecie  Pleszewskiej,  informujący,  iż  nieboszczycy wyrazili  zgodę  na  budowę 
siłowni wiatrowej. Dalej stwierdził, czy nam się to podoba czy nie wszyscy jesteśmy skazani 
na  tego  typu  energię.  Wiadomo  zasoby  naturalne  nam się  kończą.  Dalej  dodał,  iż  takie 
artykuły nie przysporzą nam budowy tej inwestycji. Gdyby inwestycja była już zakończona 
wpadłby strumień pieniędzy do naszego  budżetu.  Mieszkańcy zadają  jemu pytania  komu 
zależy na odwleczeniu inwestycji w czasie. Jak się ma sprawa z nieboszczykami. Głos zabrał 
Pan Wójt i wyjaśnił, że rozmawiał, w tej sprawie ze Starostą po złożeniu przez Starostwo 
wniosku  o  popełnieniu  wykroczenia.  Pan  Starosta  poinformował  go,  że  po  analizie 
dokumentów,  które  zostały  złączone  do  wniosku  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę 
pracownicy stwierdzili,  że  zachodzi  podejrzenie,  że poświadczono nieprawdę.   Prokurator 
skierował wniosek na policję. Policja przesłuchiwała te osoby które prawdopodobnie mogły 
poświadczyć  nieprawdę.  Jaki  jest  wynik  nie  wie.  W  zeszłym  tygodniu  odwiedził  go 
przedstawiciel  firmy „Eviva” i  poinformował go,  że wszystkie  uchybienia niedociągnięcia 
zostały usunięte.  Albo w najbliższych  dniach  będą  usunięte.  I  ich  zdaniem jest  to  grube 
nieporozumienie.  Dalej  pan Wójt wyjaśnił:  nie jestem, ani prokuratorem, ani policją i  nie 
potrafi sprawy ocenić, bo nie zna dowodów. Wysłuchał tylko pana Starostę i przedstawiciela 
Firmy Eviva. Z tych informacji wynika, że być może zaszło nieporozumienie. Chciałby aby ta 
inwestycja była realizowana. Mieszkańcy i władze gminy wcześniej już zdecydowały, że ta 
inwestycja ma powstać. Dalej dodał: w tej chwili możemy tylko się przyglądać. W ubiegłym 
tygodniu odbyło się spotkanie przedstawiciela firmy „Eviva” z panem Starostą. O wyniku 
rozmów nie został poinformowany. Obecnie skontaktuje się telefonicznie z jedną lub dwiema 
stronami w celu uzyskania informacji. Wie, że przedstawiciele firmy „Eviva” byli obrażeni na 
artykuł i na sformowania w artykule. 
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Głos zabrał  pan Krzysztof  Andrzejewski  i  oznajmił,  że po raz kolejny zgłasza usterkę na 
chodniku w Wierzchach.  Pan Wójt  wyjaśnił,  że  teraz  już  wie  gdzie  to  jest,  jest  to  mało 
widoczne. Usterka zostanie naprawiona. Ponownie głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski i 
zwrócił uwagę, że na ostatniej sesji pytał się czy będą naprawiane drogi polne. I Pan Wójt 
wówczas  wyjaśnił,  że  nie  będą,  bo  nie  ma  środków.  Po  kilku  dniach  po  tej  sesji,  
w Świerczynie została naprawiona droga do jednej posesji. Głos zabrał Pan Wójt i wyjaśnił, 
że  naprawiono  tylko  odcinek,  tam  gdzie  nie  można  było  przejechać.  Pan  Andrzejewski 
oznajmił, że 500 m dalej też można było naprawić i korzystałoby z tej drogi dziewięć  rodzin.  
Pan Wójt stwierdził, że byłoby to całe 500 m. Dalej poinformował, że została  naprawiona też 
ul. Polna w Gizałkach. W chwili obecnej  muszą wykonać ze środków funduszu sołeckiego 
drogę w miejscowości Toporów. Poinformował radnego Andrzejewskiego, że jeżeli wystarczy 
środków to dosypią tam  żwiru  1, 2 lub 3 przyczepy. Na naprawę całej drogi drogę nie ma 
w tym roku środków. Głos zabrał Pan Krzysztof Andrzejewski i zwrócił się z zapytaniem: co 
z  remontem sali  w  Wierzchach.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  trzeba  uaktualnić  kosztorys.  Pan 
Krzysztof Andrzejewski oznajmił, że  rozmawiał z Kierownikiem Referatu Inwestycji panem 
Piotrem Orczykowskim i dowiedział się, że  wniosek jest, tylko trzeba ogłosić przetarg. Pan 
Wójt oznajmił, że tak nie jest. Kosztorys musi być zaktualizowany. 
Z kolei głos zabrał Pan Zenon Tomaszewski i powrócił do wypowiedzi pana Andrzejewskiego 
odnośnie drogi. Poprosił aby wymienił mu tych dziewięciu rolników korzystających z drogi. 
Pan  Andrzejewski  oznajmił,  że  pan  Tomaszewski  powinien  to  wiedzieć.  Pan  Zenon 
Tomaszewski oznajmił, że w poprzedniej kadencji radny Andrzejewski dał  przykład naprawy 
drogi. (naprawił tylko prawą kolej od strony Wierzchów). I tym pokazał na co go stać. Głos 
zabrał  radny  pan  Tadeusz  Kostuj  i  poprosił  o  wycięcie  spróchniałego  drzewa 
w Szymanowicach przy krzyżu. Drzewo jest w pasie drogi gminnej. Następnie podziękował 
panu Wójtowi za zrealizowanie wniosków. Podjęcie skutecznych działań w ramach napraw. 
Głos zabrał pan Roman  Matelski i  zwrócił  się  z zapytaniem czy byłaby możliwość aby 
autobus szkolny jechał przez miejscowość Krzyżówka. Kolejne pytanie co wiadomo na temat 
sygnalizacji  świetlnej  przy Zespole Szkół w Białobłotach.  I czy tym roku  będą zrobione 
przyczółki  na  drodze  dojazdowej  do  Krzyżówki.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o 
sygnalizację świetlną to w tym roku Wojewódzki Zarząd Dróg nie będzie miał już środków. 
Będą o to wnioskować. Jeżeli chodzi o przyczółki to  wykonuje je Zakład Komunalny, trzeba 
będzie je wykonać. Co do trasy autobusu jeśli udałoby się to zrobić, to bardzo dobrze. Tutaj 
musimy zacząć od jakości drogi.  Gdybyśmy w przyszłym roku poprawili  tą drogę,  to jak 
najbardziej.  Pan  Matelski  oznajmił,  że  autobus  mógłby  wjeżdżać  i  nawracać  na  drodze 
kamienistej.  Kolejna możliwość wjazd drugim wjazdem. Pan Wójt  wyjaśnił,  że  należy to 
przeanalizować,  jechać  z  kierowcą  i  zobaczyć.  Głos  zabrał  Pan  Henryk  Osman  i  zgłosił 
naprawę zarwanego przepustu koło p. Czarneckiej. Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli będzie taka 
możliwość finansowa to naprawią. Dalej Pan Henryk Osman nawiązał do zgłoszonej przez 
pana  Matelskiego  sprawy sygnalizacji.  Oznajmił,  że   potrzebę   sygnalizacji  przy  szkole 
zgłaszali już w poprzedniej Kadencji z radnym Woźniakiem. Ruch na tej drodze jest duży i 
sygnalizacja  byłoby niezbędna. Kolejna sprawa o którą pytają go rolnicy: jak daleko jest  
sprawa  melioracji  na  Kanale  Oborskim.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  cieki  podstawowe  będą 
konserwowane  w  terminie,  koniec  miesiąca  września  początek  października.  O  takich 
terminach  była  rozmowa  z  panem Dzierlą.   Głos  zabrał  ponownie  Pan  Henryk   Osman 
z zapytaniem  czy opiekun wsi ma być proszony na zebranie wiejskie. Pan Wójt wyjaśnił, że 
zasadniczo  powinien  być.  Głos  zabrała  Sołtys  Pani  Zofia  Lewicz  zgłosiła  sprawę  kursu 
autobusu liniowego. Oznajmiła,  że ostatni  autobus wyjeżdża z  Pleszewa do Wierzchów o 
godz. 14.30, a dzieci wychodzą ze szkół o 15.30. Jest prośba aby ostatni kurs autobusu był 
później. Pan Wójt oznajmił, że jest umówiony dzisiaj z Prezesem PKS Kalisz. I dziś będą 
jeszcze analizować warunki dopłaty. Głos zabrał Jerzy Morison i oznajmił, że w poprzedniej 
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kadencji były radny pan Strzyżykowski zgłosił sprawę pobierania opłat przed cmentarzem za 
stoiska handlowe. Okazało się, że te kwitariusze przyniósł pan Kostanowicz. Sprawa została 
zgłoszona do prokuratury. Chciałby się dowiedzieć jaki jest efekt tej sprawy.  Czy sprawa 
została zakończona. Kolejna sprawa obawia się spełnienia gróźb, które wypisują w internecie. 
Dzisiaj  w  związku  z  tym  jest  umówiony  z  prokuratorem.   Musi  podejmować  określone 
działania  aby się  zabezpieczyć.  Nie  przestraszy  się,  że  ktoś  będzie  mu pisał.   Myśli,  że 
w  końcu  ktoś  się  opamięta.  Prosi  o  zabezpieczenie  komputerów  tutaj  na  terenie  gminy, 
ponieważ  jeden  wpis  jest  z  Urzędu  Gminy.  Tu  w  urzędzie  gminy  zostało  popełnione 
przestępstwo w listopadzie  ub. roku przez pracownika gminy.  Nie podejrzewa żeby tego 
dokonała  sprzątaczka  albo  ktoś  inny.  Myśli,  że  czas  najwyższy  oczyszczenia  tej  stajni 
Audiasza. I udzielenie odpowiedzi na pytania: czy pani Walkowiakówna podejmując pracę 
miała uprawnienia pedagogiczne. Czy synowa pani Glapy, która została zatrudniona w szkole 
w  Białobłotach  miała  uprawnienia  pedagogiczne.  Czy  pani  Skarbnik  jest  na  emeryturze 
i pracuje tutaj dodatkowo. Jeżeli tak to mamy tyle młodych wykształconych ludzi, którzy nie 
mają  pracy.  I  można  by  jeszcze  wiele  pytań  innych  zadawać.  Pozastawianie  tego  bez 
odpowiedzi rodzi takie zachowania przestępcze. O głos poprosił pan Walkowiak i oznajmił, 
że panią Walkowiak przyjmowała pani Dyrektor i na pewno dokumenty  były zweryfikowane. 
Ma pytanie  do  pana  Wójta:  czy  taki  pan  jak  Moryson  może  nas  nagrywać  dyktafonem. 
Rozumie dziennikarze mają akredytację, jak najbardziej niech nagrywają. Ale dopuścimy do 
tego, że byle kto z ulicy przyjdzie i będzie nas nagrywał. Pan Wójt wyjaśnił, że z tego co wie 
są osobami publicznymi i to co się dzieje na sesjach może być nagrywane. Głos zabrał Pan 
Mecenas i wyjaśnił, że  jest tylko kwestia wykorzystania nagrań. Głos zabrał pan Moryson 
i  oznajmił:  nagrywam, żeby się  zabezpieczyć,  żeby jemu nie  wkładano słów,  których nie 
używał.   Tutaj  podał  przykład  z  gazety  „Życie  Pleszewa”.  Dalej  oznajmił,  że  czeka  na 
odpowiedź na zadane pytania. Głos zabrał Pan Wójt i odczytał, wyrok  pana Kostanowicza. 
Pan Moryson zwrócił się z kolejnym zapytaniem czy to jest wyrok już prawomocny. Pan Wójt 
wyjaśnił, że z tego co wie to tak. Pan Moryson oznajmił: pyta co jeszcze pan Kostanowicz 
robi tutaj w Urzędzie. Dodał  jeżeli ktoś działa na szkodę danej jednostki, trzymanie go jest 
żenujące. Głos zabrał pan Walkowiak i oznajmił: panie Wójcie czy tutaj  jest rozprawa, czy 
Sesja,  po czym podziękował i  opuścił  obrady.  Głos  zabrał  Pan Wójt  i  wyjaśnił,  że  jeżeli 
chodzi o groźby karalne w internecie. Faktycznie taka sytuacja miała miejsce. Wie, że policja 
prowadzi  w  tej  sprawie  dochodzenie.  On  nie  był  przesłuchiwany  w  tej  sprawie.  Był 
przesłuchiwany informatyk zatrudniony w urzędzie gminy. Sprawa jest w toku, wyjaśniane są 
wszystkie  okoliczności.  Co  do  uprawnień  pedagogicznych  dwóch  pań  zatrudnionych 
w naszych Szkołach  nie potrafi na to w tej chwili odpowiedzieć. Miało to miejsce w latach 
poprzednich. Głos zabrała pani Glapa informując, że na sesji są panie Dyrektorki tych Szkół i 
może się wypowiedzą. Jako pierwsza głos zabrała Dyrektor Zespołu Szkół w Gizałkach Pani 
Dominiak, wyjaśniła, że Pani Ilona Walkowiak pierwsze pół roku pracowała w Szkole jako 
stażystka z PUP.  Była wówczas absolwentką filologii polskiej o kierunku dziennikarskim. 
I równocześnie robiła kurs pedagogiczny. W momencie kiedy była przyjmowana do pracy na 
umowę  miała uprawnienia pedagogiczne.Dyrektor Zespołu Szkół w Białobłotach Pani Ewa 
Marciniak wyjaśniła, iż  pani Małgorzata  Glapa miała wykształcenie  pedagogiczne  i tytuł 
licencjata.  W  momencie  kiedy  była  przyjmowana  do  Szkoły  posiadała  kwalifikacje 
uprawniające  ją  do  prowadzenia  zajęć  szkolnych.  Przewodniczący  Rady  zwrócił  się    z 
zapytaniem dlaczego miała licencjat?. Głos zabrała Pani Beata Strzelewicz i oznajmiła,  iż 
miała być porządna sesja a jest samowolka. Głos zabrał Pan Wójt i wyjaśnił, że pani Skarbnik 
istotnie pobiera emeryturę i jest zatrudniona. Okres pracy jest ustalony przez ustawodawcę. 
Głos zabrał pan Jerzy Moryson i ponownie  powrócił tematu  zatrudnienia i bezrobocia. Pan 
Przewodniczący Rady oznajmił,  że  za pracę urzędu i  pracowników odpowiada Wójt.  Pan 
Jerzy Moryson  zwrócił  się z zapytaniem o licencjat   i  kierunek studiów pani M. Glapy. 
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Przewodniczący Rady oznajmił, że panie Dyrektorki udzieliły odpowiedzi. Dalej oznajmił: 
pozostawmy niesnaski z minionych lat.  Z tego nic dobrego nie wynika.  Tylko tworzy się 
otoczkę, że w gminie Gizałki coś się dzieje. Pomagajmy sobie nawzajem i szanujmy się. 

PUNKT   8   -      ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia, o godzinie 11.15, jednocześnie dziękując wszystkim za udział  w obradach  XI 
Sesji Rady Gminy Gizałki  VI  kadencji.  

Protokołowała               Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak                                                                        Roman Rojewski
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