
     Protokół nr IX/2011
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 
            w dniu 28 czerwca  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 9.30 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Po czym nastąpiło złożenie  życzeń solenizantowi radnemu Janowi Pietrzakowi.
W dalszej  części  obrad   złożono   podziękowania  dla  ustępującej  Dyrektor  Przedszkola 
w Nowej Wsi pani Barbary Kaźmierskiej oraz  gratulacje dla nowo powołanej  Dyrektor 
pani Alicji Kulzy.  
Po tych uroczystościach Pani Beata Strzelewicz poprosiła o uczczenie minutą ciszy pamięci 
zmarłego niedawno doktora Floriana Czajczyka. 

PUNKT   2   –    PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie.
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:

      a)  zatwierdzenia   projektu   pt. „Indywidualizacja   nauczania   w  klasach   I-III
w Gminie Gizałki” o nr POKL.09.01.02-30-079/11  współfinansowanego przez 
Unię Europejską  w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu 
Programu  Operacyjnego  Kapitał Ludzki,

      b)  zmieniająca   uchwałę   Nr VII/35/11    z  dnia  31  marca  2011  w  sprawie 
zaciągnięcia  pożyczki  na zadanie  inwestycyjne pn. „ Budowa  przydomowych
oczyszczalni ścieków oraz sieci   kanalizacji  wraz z przykanalikami na terenie 
gminy Gizałki,”

      c)  zaciągnięcia kredytu na  finansowanie  zadania  inwestycyjnego  pn. „Budowa 
przydomowych     oczyszczalni      ścieków      oraz      sieci     kanalizacji     wraz 
z  przykanalikami  na terenie gminy Gizałki”,

      d)  udzielenia  pomocy  finansowej  Województwu Wielkopolskiemu - na zadnie
inwestycyjne   pn.  „ Budowa   chodnika   w  ciągu  drogi  wojewódzkiej  nr 443
w  miejscowości  Białobłoty”,

      e)  zmieniająca uchwałę Nr VIII/45/11 z dnia 19 maja 2011   dotyczącą zmiany 
uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2021.

      f)   zmian w planie budżetu na 2011 r.;

 7.  Odpowiedzi na interpelacje. 



 8.  Interpelacje i zapytania radnych.
 9.  Wolne głosy i wnioski.
10.  Zamknięcie obrad.

W  miejscu tym na obrady Sesji  wszedł Radny Eugeniusz Walkowiak 
stan radnych - 15

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  
MIĘDZYSESYJNYM

Głos zabrał Przewodniczący Rady  i oznajmił, że radni w dniu wczorajszym na posiedzeniu 
Komisji Łączonych  omawiali informację,  czy obecnie są zapytania. 
Głos  zabrała  pani  Teresa  Majdecka  i  prosiła  o  wyjaśnienie:  26  maja  br.  spotkanie 
z wykonawcą ogrodzenia boiska Orlik w sprawie podwyższenia siatki od ul Słonecznej, czy 
to zadanie będzie  finansowanie  w ramach gwarancji. 
Pan Wójt wyjaśnił,  że zadania nie  można wykonać  w ramach gwarancji ponieważ jest 
wykonane prawidłowo. Ogrodzenie to natomiast nie  spełnia swojej funkcji, ponieważ jest 
zbyt niskie. Podwyższenie będzie wynosiło 3 metry, wartość zadania 18 tys. zł. 
Głos  zabrał  pan  Tadeusz  Kostuj  i  oznajmił,  że  podwyższenie  to  zostanie  wykonane  na 
wniosek  nauczycieli,  uczestników  zajęć  ponieważ  piłka  była  przerzucana  na  prywatne 
posesje. W dalszej części wypowiedzi złożył podziękowania panu Wójtowi za zwiększenie 
bezpieczeństwa na drogach, poprzez  uzupełnienie dziur masą na drogach  oraz załatanie 
dziury na moście na co jak podkreślił czekał wiele lat.   
Głos zabrał Krzysztof Andrzejewski i zwrócił się z prośbą  wyjaśnienie: - 23 czerwca br. 
udział w pogrzebie dr. Floriana Czajczyka, dlaczego nie wszyscy byli powiadomieni? 
Pan Wójt wyjaśnił, że o uczestnictwo pytał w Urzędzie, były nekrologi. Udział w pogrzebie 
wzięła trzy osobowa delegacja.. 
Głos zabrała pani Beata  Strzelewicz z zapytaniem: 15 czerwca br. podpisanie umowy na 
dostawę  kruszywa  przeznaczonego   do  remontu  dróg,  na  jakich  warunkach  została 
podpisana umowa i  skąd jest kruszywo. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  zrobiono  przetarg  nieograniczony,  który   wygrała  firma 
z Wieruszowa, cena jest podana do publicznej wiadomości, jeżeli jest potrzeba to poprosi 
pracownika aby dostarczył całą dokumentację.
Ponownie głos zabrała pani Beata Strzelewicz z prośbą o udzielenie wyjaśnień odnośnie 
punktu informacji dotyczącego  przesunięcie terminu realizacji  budowy mostu.
Pan Wójt wyjaśnił, że  pierwotny kosztorys był wykonany na kwotę  780 tys. zł. W tym roku 
otrzymaliśmy promesę - dotacji w wysokości 600 tys. zł z MSW i A, po czym ogłoszony 
został  przetarg i za tę kwotę żadna z firm się nie zgłosiła.  Jedna oferta, która wpłynęła 
opiewała na kwotę  1,5 mln zł. Przetarg unieważniano, wystąpiliśmy ponownie do MSWiA 
o zwiększenie promesy i na dzień dzisiejszy wiemy, że środki wpłynęły w kwocie 1,5 mln 
zł. Ogłoszony został   II przetarg, zgłosiły się dwie firmy, najlepsza oferta jest na  kwotę 
1,360 tys. zł Obecnie tę inwestycję  jesteśmy w stanie zrealizować  w ramach  środków 
MSW i A. W dokumentacji przetargowej był zapis o zakończeniu budowy mostu z końcem 
sierpnia. Termin ten nie  jest  możliwy do zrealizowania. W dniu dzisiejszym jeżeli decyzją 
Wysokiej  Rady  środki  zostaną  wprowadzone  do  budżetu  to  możemy  podpisać  umowę 
z terminem wykonania mostu do końca listopada. 



W  miejscu  tym  Przewodniczący  Rady  w  imieniu  własnym  i  mieszkańców  złożył 
podziękowanie panu Wójtowi za poczynione starania, aby powstał  most z prawdziwego 
zdarzenia.  Głos  zabrał  ponownie  Pan  Wójt  i  dodał,  że  jest  ogłoszony przetarg 
nieograniczony na zasadzie projektuje i buduję,  pozostało bardzo mało czasu na wykonanie 
i dlatego potrzebne jest szybkie działanie. 
Z kolei głos zabrała pani Grażyna Walczak i zwróciła się z zapytaniem odnośnie spotkania 
z  Prezesem ZGO  Jarocin na  temat  zbierania  odpadów  na  terenie  gminy,  czy  jest  taka 
możliwość aby jeszcze inna firma obok „EKO -SKÓRTEXU” wywoziła odpady ?. 
Pan Wójt wyjaśnił, że odbyta rozmowa dotyczyła sprawy świadczenia  usług przez ZGO na 
terenie  naszej  gminy.  Jedyna  możliwa  odpowiedź  to  ta,  że  każdy musi  pozyskać  sobie 
klientów.  Od przyszłego  roku  będzie  wprowadzony podatek  śmieciowy i  będzie  musiał 
odbyć się  przetarg na mocy, którego Firmy będą obsługiwały teren gminy. 
Głos zabrał pan Tadeusz Kostuj i oznajmił, że powinniśmy stanąć w obronie mieszkańców. 
Pan Wójt wyjaśnił,  że w przyszłym roku będzie musiała być podjęta uchwała w sprawie 
stawki podatku od odpadów. Według wstępnych szacunków mówi się o kwocie 5-7 zł od 
mieszkańca, ale nie jest to kwota skalkulowana. 
Głos zabrała pani Beata Strzelewicz z prośbą o udzielenie wyjaśnień na temat informacji: 
25 maja br. spotkanie z przedstawicielem Firmy MELBUD w sprawie konserwacji rowów.
Pan Wójt wyjaśnił,  ze przedstawiciel  firmy zobowiązał  się, że do końca czerwca rowy 
zostaną  przekonserwowane   w  ramach  gwarancji.  Było  podpisane  porozumienie 
z Zakładem  Komunalnym,  który miał w imieniu firmy wykonać tą  usługę. Jeśli zadanie 
nie zostanie wykonane w określonym terminie to wykonamy sami, a kosztami obciążymy 
Firmę. Na obecną chwilę nie ma  pośpiechu, zadanie ma być wykonane do jesieni, najlepiej 
po żniwach, aby były jak najmniejsze straty w uprawach. 
Głos zabrał Henryk Madalski i oznajmił, że jak przyjdą większe wody będzie za późno.
Informacja stanowi załącznik nr 4.

PUNKT  4  -  PRZYJĘCIE  SPRAWOZDANIA  Z  DZIAŁALNOŚCI 
PRZEWODNICZĄCEGO  RADY   W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady zwrócił  się  do  radnych  o  zadawanie  pytań.  Informacja  stanowi 
załącznik nr 5 do protokołu. Nikt z radnych nie zabrał głosu wobec czego Przewodniczący 
przeszedł do kolejnego punktu obrad.  

PUNKT  5 - PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, kto jest za przyjęciem protokołu 
z poprzednich obrad Sesji. 
Głos  zabrał  Pan  Henryk  Madalski  i  zgłosił   poprawkę  do  protokołu  odnośnie  jego 
wypowiedzi w punkcie wolne głosy i  wnioski, ponieważ zgłaszał naprawę drogi Ruda - 
Wronów, a nie jak zapisano w protokole Obory - Wronów.

PUNKT  6 - PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała Nr IX/46/2011 w sprawie  zatwierdzenia   projektu  pt.  „Indywidualizacja 
nauczania  w  klasach   I-III   w  Gminie  Gizałki”  o  nr  POKL.09.01.02-30-079/11 
współfinansowanego przez Unię  Europejską  w  ramach  Europejskiego  Funduszu 
Społecznego  z  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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   IX/46/2011  w  sprawie  zatwierdzenia 
projektu   pt. „Indywidualizacja   nauczania   w   klasach  I-III w Gminie Gizałki” o nr 
POKL.09.01.02-30-079/11  współfinansowanego   przez   Unię   Europejską   w   ramach 
Europejskiego  Funduszu  Społecznego z Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki, została 
podjęta jednogłośnie /15 głosami za/  i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała  Nr  IX/47/2011  zmieniająca  uchwałę  Nr  VII/35/11  z  dnia  31  marca  2011 
w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki   na   zadanie   inwestycyjne  pn.  „Budowa 
przydomowych  oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z  przykanalikami na 
terenie gminy Gizałki”,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.
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  IX/47/2011  zmieniająca  uchwałę  Nr 
VII/35/11 z dnia 31 marca 2011 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na zadanie  inwestycyjne 
pn.  „Budowa  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  oraz  sieci  kanalizacji  wraz 
z  przykanalikami na terenie gminy Gizałki”, została podjęta jednogłośnie /15 głosami za/ 
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała  Nr IX/48/2011 w sprawie  zaciągnięcia  kredytu na  finansowanie   zadania 
inwestycyjnego   pn.  „Budowa   przydomowych   oczyszczalni   ścieków   oraz     sieci 
kanalizacji    wraz  z  przykanalikami  na terenie gminy Gizałki”,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały następnie poprosił o zadawanie pytań.
Głos  zabrał  pan  Tadeusz  Kostuj  i  poprosił  o  przedstawienie  tematu  celem  udzielenia 
objaśnień  gościom zaproszonym na  sesję.   Głos  zabrał  pan  Wójt  i  wyjaśnił,  że  Gmina 
planowała  zaciągnąć  pożyczkę  z  WFOŚiGW  w  kwocie,  która  brakowała.  Po  złożeniu 
wniosku okazało się, że Fundusz nie finansuje niektórych prac np. porządkowych wchodzi 
w  to  również  odtworzenie  nawierzchni  asfaltowych.  Wobec  czego  kwotę  pożyczki 
zmniejszono o wartość tych prac  tj. 1851.461 tys. zł. WFOS - oferuje dużo lepsze warunki 
niż banki komercyjne. Pożyczka z tego banku oprocentowana jest w wysokości 3% w skali 
roku. Powstały brak zaciągnięty będzie  formie pożyczki  z banku komercyjnego. 
Głos zabrała pani Beata Strzelewicz z zapytaniem jakie w związku poniesiemy koszty?.
Wyjaśnień udzieliła Pani Skarbnik.
Pan Wójt dodał, że prace odtworzeniowe obejmują w miejscowości Szymanowice całą ul. 
Kwiatową, Polną i Aleje Niepodległości, które będą miały nawierzchnię asfaltową. 
Nikt z radnych nie zabrał więcej głosu wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych było  15 radnych. 
Uchwała  Nr  IX/48/2011  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na   finansowanie   zadania 
inwestycyjnego  pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz  sieci kanalizacji 
wraz  z  przykanalikami  na  terenie  gminy  Gizałki”, została  podjęta  jednogłośnie  tj.  15 
głosami za i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała  Nr IX/49/2011  w sprawie  udzielenia   pomocy   finansowej   Województwu 
Wielkopolskiemu - na zadnie  inwestycyjne  pn. „ Budowa chodnika  w  ciągu  drogi 
wojewódzkiej  nr  443 w  miejscowości  Białobłoty”,
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały następnie poprosił o zadawanie pytań.
Głos zabrała pani Beata Strzelwicz z zapytaniem, iż rozumie, że  budowa chodnika jest to 
kontynuacja  pisma złożonego przez Wójta Piaseckiego. Pan Kazimierz Woźniak wyjaśnił, 
że pismo zostało złożone  przez Wójta  Lehmanna ponowione przez Wójta Piaseckiego.
Nikt z radnych nie zabrał więcej głosu wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt 



uchwały pod głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych było  15 radnych. 
Uchwała  Nr  IX/49/2011  w  sprawie udzielenia   pomocy   finansowej   Województwu 
Wielkopolskiemu -  na zadnie  inwestycyjne  pn.  „  Budowa chodnika   w  ciągu  drogi 
wojewódzkiej  nr  443 w  miejscowości  Białobłoty”, została podjęta jednogłośnie tj. 15 
głosami za i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała  Nr  IX/50/2011  zmieniająca  uchwałę  Nr  VIII/45/11  z  dnia  19  maja  2011 
dotyczącą zmiany uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy Gizałki z dnia 31 marca 2011 r. 
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 2021.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały następnie poprosił o zadawanie pytań.
Głos zabrał Tadeusz Kostuj z prośbą o omówienie projektu p. Skarbnik
Pani Skarbnik omówiła projekt uchwały. 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała Nr   IX/50/2011 zmieniająca  uchwałę  Nr 
VIII/45/11 z dnia 19 maja 2011   dotyczącą zmiany uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy 
Gizałki z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011- 
2021.została  podjęta  jednogłośnie  tj.  15  głosami  za  i  stanowi  załącznik  nr  10  do 
protokołu. 

Uchwała Nr IX/51/2011 w sprawie zmian w planie budżetu na 2011 r.;
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały następnie poprosił o zadawanie pytań.
Nikt z radnych nie zabrał głosu wobec czego Przewodniczący Ray poddał projekt uchwały 
pod głosowanie.  Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała 
Nr  IX/51/2011 w sprawie  zmian w planie budżetu na 2011 r.;, została podjęta jednogłośnie 
tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
O  głos  poprosił  Pan  Wójt  i  poinformował,  że  budżet  gminy  po  stronie  wydatków 
przekroczył kwotę 23 mln zł. Tak duża kwota na inwestycje na naszej gminie jeszcze nigdy 
nie była wydatkowana  i stąd  prosi o wyrozumiałość, jeżeli przy tak dużym zaangażowaniu 
inwestycji opóźnią się terminy wykonania niektórych prac. 

PUNKT   7 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE 

Pan Wójt  wyjaśnił,  że  wpłynęła  jedna interpelacja  radnej  pani  Teresy Majeckiej  sprawa 
dotyczyła   wytyczenia  drogi  w  miejscowości  Nowa  Wieś  od  posesji,  która  należy  do 
p. Mostowskich dalej w kierunku nowych zabudowań.  Pani radna otrzymała odpowiedź  na 
piśmie. Podjęliśmy rozmowy z właścicielami posesji, które znajdują się  przy miejscu gdzie 
będziemy  wyznaczać  drogę.  Sprawa  dotyczy  wykupu  niewielkich   skrawków  gruntów 
wiem, że na dzień dzisiejszy takie przyzwolenie właścicieli jest i być może sprawa zostanie 
jeszcze w tym roku załatwiona. 

PUNKT   8  - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Głos  zabrał  Mieczysław  Sawicki  i  zwrócił  się  z  zapytaniem  w  sprawie  naprawy dróg 
w  miejscowości  Czołnochów:  drogi  prowadzącej  od  mostu  do  skrzyżowania  z  drogą 
Szymanowice  Gizałki,  oraz  drogi  gruntowej  prowadzącej  do  budynku  od  nr  1  do  2. 
Nadmienia,  że  drogę  uszkodziła  firma  które  realizuje  inwestycję  budowa  kanalizacji. 
Obecnie  całe  utwardzenie  na  odcinku  budowy  kanalizacji  zostało  zniszczone.  Innym 
tematem  jest  fakt  pozostawania  wykonanych  studzienek  kanalizacyjnych  na  różnych 
poziomach  i  pozostawianie  wykopów  na  drodze  gruntowej  bez  oznaczeń.  Zwraca  się 
z  zapytaniem:  kto  poniesie  koszty  naprawy  drogi  asfaltowej  na  tych  odcinkach, 
a szczególnie koszty naprawy drogi gruntowej, która była utwardzona przez mieszkańców 



wsi  Czołnochów.  Jedna  z  mieszkanek  Czołnochowa zgłaszała  przed  Bożym Ciałem,  że 
została przerwana rura wodociągowa,  firma obiecała naprawę w tym samym dniu, a do 
dzisiaj nie zostało to naprawione i woda zalewa pole. Mieszkańcy mają obawy jak wjadą 
kombajnami  na  pola.  Głos  zabrał  pan  Wójt  i  wyjaśnił,  że  sprawę  należało   zgłosić 
natychmiast nie dopiero dzisiaj, w tej  sprawie  podejmą szybką interwencję. Głos zabrał 
ponownie Pan Mieczysław Sawicki i wyjaśnił, że informację otrzymał dzisiaj. Głos zabrał 
pan Wójt  i oznajmił, że jeżeli chodzi  o naprawę dróg, to będzie to musiała wykonać firma 
zakładająca  kanalizację. Problem będzie z tym, że naprawa będzie powierzchowna i wiosną 
asfalt będzie przysiadał jak nie ma odpowiedniego zagęszczenia  . 
Głos zabrał  Sołtys pan Henryk Glapa i dodał, że koło posesji p. Ślebiody gdy była robiona 
kanalizacja  droga  też  została  uszkodzona.  Pan  Wójt  poinformował,  że  postarają   się  te 
naprawy uporządkować.
Głos zabrał pan Eugeniusz  Walkowiak i zwrócił się z zapytaniem na jakim etapie prac jest  
oświetlenie  w  miejscowości  Gizałki  ul.  Mostowa  i  ulica  Kaliska  w  kierunku  Rudy 
Wieczyńskiej.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  ul.  Mostowa  jest  realizowana,  jak  skończą  prace 
przejdą na ul. Kaliską. Niepokój budzi fakt, że w projekcie nie były uwzględnione przyciski 
pod przejazdami. Jest to teren Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Głos zabrał pan Zenon Tomaszewski i zwrócił się z zapytaniem, czy firma poszukująca gazu 
zgłosiła  szkody na  terenie  gminy m.  innymi  zarwany mostek  w  Koloni  Obory,  Koloni 
Ostrowskiej. 
Głos  zabrał   Przewodniczący  Rady  Gminy  i  wystosował  prośbę  aby  Sołtysi  zgłaszali 
powstałe szkody do gminy. Pan Wójt dodał, że najlepiej zgłoszeń dokonywać na piśmie. 
Poinformował również, że gmina negocjuje z Firmą w sprawie napraw udało się załatwić 
sprawę przepustu na Koloni Obory, gdzie główny koszt poniesie Geofizyka. 
Pani  Grażyna  Walczak  zwróciła  się  z  zapytaniem  czy  trwają  rozmowy  z  inwestorem 
„DINO” w sprawie odprowadzenia wód opadowych. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  przejrzał  dokumenty  dotyczącą   budowy  marketu  i  w  decyzji 
o  warunkach  opadowych  jest  zapis,  że  odprowadzenie  wód  z  terenu  marketu  jest 
zaplanowane do istniejącej kanalizy deszczowej. Jak wynika z informacji od pracowników 
gminy,  były  prowadzone  rozmowy  z  inwestorem,  ale  nie  ma  żadnego  uzgodnienia  na 
piśmie,  że firma „DINO” zobowiązuje się  że wykona cokolwiek w temacie kanalizacja 
deszczowa. Inwestor „DINO” był wzywany już trzy krotonie  w celu wyjaśnień. Budowa 
kanalizacji deszczowej to koszt ok. 300 - 400 tys. zł, w grę wchodzi przepompownia, aby 
wykonać tą  kanalizację  to  trzeba  by zniszczyć  nawierzchnię prawie całej  ulicy Wodnej. 
Obecnie należy zobligować firmę „DINO” do chociażby partycypacji  w kosztach.
Głos  zabrał  pan  Kazimierz  Woźniak  i  zwrócił  się  z  zapytaniem:  kto  podpisywał,  kto 
wydawał uzgodnienia,  jeżeli  nie było podjętych odpowiednich decyzji  to obecnie będzie 
trudno  stwierdził  radny.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  jest  zapis,  że  mogą  się  podłączyć  do 
istniejącej kanalizacji deszczowej, której praktycznie nie ma. 
Głos zabrał pan Krzysztof Andrzejewski i oznajmił, że ze sprawozdania pana Wójta wynika, 
że spotkał się z Zarządem Dróg Powiatowych, ma pytanie czy  jest możliwość zrobienia 
pasów na drodze  przy Szkole w Wierzchach.  Prosi  również aby wstawić  kilka  słupków 
betonowych  na  zajeździe  przy  sklepie  aby  ciężarowe  samochody  nie  miały  wjazdu. 
I sprawa, którą przypomina, to popsuty chodnik w Wierzchach, prosi aby go naprawić. Pan 
Wójt  wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o chodnik,  to  był  na miejscu,  sprawdzał  i  nie  zauważył 
uszkodzenia.
Pani Teresa Majdecka zwróciła się z zapytaniem: czy jest możliwość aby  na drodze przy 
wyjeździe z przed bloków zamienić pojemnik na plastiki na większy. I ponawia sprawę, 
którą  zgłaszała wcześniej - wymiana klosza przy bloku nr 20, jak wie energetyka była przez 
UG powiadomiona telefonicznie, ale wymiany nie dokonano.



Głos zabrała pani Beata Strzelewicz i zwróciła się z zapytaniem w sprawie jak wygląda 
sytuacja GCK Tomice, ponieważ  się tam ostatnio niewiele dzieje Pan Wójt wyjaśnił,  że 
I etap prac jest zakończony, dokumenty  rozliczenie i wysłane do Urzędu Marszałkowskiego 
i nie ma odzewu. Urząd Marszałkowski musi przyjechać na kontrole i odbiór,  dopiero po 
tym  może  uruchomić  płatność.  Pierwszą  płatność  zrealizowaliśmy,  a  nie  mamy zwrotu 
środków unijnych. 
Pani Beata Strzelewicz zwróciła się z kolejnym zapytaniem w sprawie: czy obecnie wzrosły 
koszty budowy?. Pan Wójt wyjaśnił, że jest tyko problem z montażem wejścia do budynku 
GCK,  które  miało  być  wykonane  z  drewna  i  poliwęglanu,  wykonawca  twierdzi,  że  te 
materiały nie są dobre. Na dzień dzisiejszy pozostajemy  przy tym co było w projekcie. Jest 
problem z przyłączem elektrycznym, które w pracach nie było uwzględnione.
Pan Tadeusz Kostuj dodał, że zamiana materiałów  zmieniała by technologię.
Pan Krzysztof Andrzejewski zwrócił się z zapytaniem: co z remontem sali Wierzchy i co 
z wnioskiem na remont. Pani Skarbnik wyjaśniła, że zgodnie z podpisaną umową 32 tys. zł 
musi być wykorzystane w tym roku. Pan Wójt dodał, że z Funduszu Sołeckiego zakupiono 
sprzęt, ale nie da się wykonać wszystkiego jednocześnie. Obecnie będą robione remonty 
dróg tłuczniem, kruszywo jest zakupione. 
Pan Zenon Tomaszewski zwrócił się z zapytaniem do Pana Andrzejewskiego czy orientuje 
się  co stało w tamtej kadencji z wnioskiem OSP Koloni Ostrowskiej, Pan Andrzejewski 
wyjaśnił, że nie wie. 
Pani  Beata  Strzelewicz  oznajmiła,  że  w poprzedniej  kadencji  powstały trzy boiska  przy 
szkołach,  przy  realizacji  boisk  była  również  zakupiona  maszyna  do  ich  czyszczenia. 
Obecnie stan nawierzchni boisk  jest niezadowalający. Ma pytanie czy w ogóle te maszyny 
pracowały na którymkolwiek z boisk. 
Pan Wójt wyjaśnił, że dotychczas nie. 
Pani Beata Strzelewicz oznajmiła, że jak wie warunkiem gwarancji jest też to, aby boiska 
były czyszczone. 
Pan Wójt wyjaśnił, że powinny być czyszczone raz w roku i będą to robić. 
Dalej pani Beata Strzelewicz  poinformowała, że na boisku w Tomicach jest dużo piachu, 
nie tak to  miało wyglądać. Radni podejmując uchwałę o zakupie maszyny mieli pewność, 
że boiska będą utrzymywane w należytym stanie. 
Pan Zenon Tomaszewski zwrócił się z zapytaniem do Pani Strzelewicz: czy maszyny były 
zakupione nowe, czy używane. 
Pani  Skarbnik  poinformowała,  że  sprzęt  jest  deponowany  w  Zakładzie  Komunalnym  i 
można sprawdzić. 
Głos zabrał pan Mieczysław Sawicki i w imieniu  mieszkańców miejscowości Leszczyca 
zwrócił  się z  prośbą o ustawienie znaków drogowych na niebezpiecznym odcinku drogi 
koło pani Mostowskiej jest tam dużo zakrętów i brak jest ograniczenia szybkości. Na tej 
samej  drodze na wysokości posesji  p.  Bachorskiego jest  po obu stronach rów, który dla 
bezpieczeństwa należałoby oświetlić odblaskami. 
Głos zabrał pan Eugeniusz Walkowiak i oznajmił, że odnosi wrażenie, że w tej chwili jeżeli 
coś mówią to są inaczej odbierani my i wy jak tak pójdzie dalej to trzeba będzie wprowadzić 
kluby, czego by nie chciał. 
Przewodniczący Rady oznajmił, że może źle się wyraził ale to nie było jego intencja jeżeli 
go uraził to przeprasza.
Pan  Krzysztof  Andrzejewski  oznajmił,  że  jak  się  dowiedział  powstały  dwa  stanowiska 
sekretarki w Białoblotach i pedagoga szkolnego. Kto  jest zatrudniony na tych stanowiskach 
i na jakich warunkach, czy był konkurs.  
Pan Wójt wyjaśnił,  że z tego co się orientuje  to był  konkurs na stanowisko sekretarki, 
prowadziła go pani Dyrektor Szkoły w Białobłotach. Dalej wyjaśnił, że nie ingerował  nie 



sprawdzał,  jeżeli  radny  sobie  życzy  to  mogą  sprawdzić  czy  było  wszystko  zgodnie 
z procedurą.  
Pan  Przewodniczący  oznajmił,  że  pani  Agnieszka  Osman  jest  przyjęta  w  miejsce  pani 
Mańka. Jeżeli chodzi o pedagoga było zgłoszone zapotrzebowanie  przez Dyrektorów szkół 
i  jest to umowa zlecenie w ramach profilaktyki. 
Głos  zabrała  pani  Teresa  Majdecka  i  poprosiła  o  podanie  terminu,  w  którym  jest 
przewidziany remont kanalizacji odprowadzającej wody deszczowe w Nowej Wsi . 
Pan Wójt poinformował, że prace remontowe przewidziane są w miesiącu w lipcu br.

PUNKT  9 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Sołtys  Henryk  Osman zgłosił  do  naprawy  rów  zniszczony  przez  Geofizykę 
w miejscowości  Krzyżówka.  Zwrócił  się  z  zapytaniem do Komisji  Rolnictwa:  czy będą 
wykonywane prace na Kanale Oborskim, Kanał  jest zarośnięty i zalany wodą. 
Pan Wójt  wyjaśnił,  że   ZM i  UW w Jarocinie  w tym roku będzie  konserwował  Kanał 
Oborski,  Młynikowski,  Czrnobrodzki.  Komisja  Rolnictwa analizowała  problem, ustalono 
zakresy  prac.  Gmina  w  ramach  współpracy  będzie  wykaszać  rowy.  Prace  te  wykonają 
pracownicy zatrudnieni  w ramach prac społeczno - użytecznych. 
Sołtys  Andrzej Matysiak zwrócił się z zapytaniem: od którego miejsca będą rozpoczynać 
prace na Kanale Młynikowskim? 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  według  ustaleń  z  WZMiUW  prace  rozpoczęte  będą  od  Tomic 
w kierunku do Kolonii Ostrowskiej na odcinku 5 km. Powstała krótka dyskusja na temat 
kanałów. 
Sołtys  Kazimierz  Czajczyński  zgłosił  do  naprawy  zerwany  przepust  na  Kolonii 
Ostrowskiej. Na chwilę obecną  go  zabezpieczył,  prosi o naprawę przed zimą. 
Głos zabrał  Przewodniczący Rady i  poprosił  aby sprawy napraw przepustów składać na 
piśmie.  
Radny  Henryk  Madalski  zgłosił  aby  ze  względu  na   budowę  mostu  w  Rudzie 
Wieczyńskiej  porozumieć się z firma wiatrakową w sprawie  połączenia drogi do Łęgu. 
Pan Wójt oznajmił, że jak się orientuje  trzeba by wykupić fragmenty prywatnych gruntów  - 
przyszłościowo jak najbardziej. 
Sołtys Renata Dopierała zwróciła się z zapytaniem co z obiecanym remontem dróg na 
Świerczynie, miały być prace równiarką i nie zostały wykonane. 
Pan Zenon Tomaszewski wyjaśnił, że ruszają z remontem dróg,  nikomu z myśli nie uciekło 
będą realizować. 
Radny Tadeusz Kostuj oznajmił,  że  przypomina  sprawę,  która  zgłaszał  na piśmie   - 
naprawa lampy (zerwany wierzchni daszek) przystanek Leszczyca.  Kolejna sprawa rowy - 
rury,  które  mają  być  włożone  na  wysokości  p.  Rogackiego  prosi  zobowiązać  już  do 
wykonania      i kolejna sprawa wniosek, który był złożony na piśmie chodzi o przejazd 
pomiędzy Urbańskim i Bartecką w kierunku z Szymanowic do Tomic.  Prosi aby w tym 
miejscu wywyższyć - takie były wnioski mieszkańców. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o sprawę drogi, to jest to  droga prywatna.  
Radny  Tadeusz  Kostuj  zwrócił  się  z  kolejną  prośbą  aby wykorzystać  zbędne  rury, 
betonowe słupy  i poszerzyć przepusty, aby drogi do pól były bardziej przejezdne. 
Głos zabrał Pan Wójt i zaprosił wszystkich do wspólnego uczestniczenia w Festynie Nocy 
Świętojańskiej 02 lipca br. w Nowej Wsi.

PUNKT  10  -  ZAKOŃCZENIE

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 



posiedzenia, o godzinie 11.10, dziękując wszystkim jednocześnie za udział w IX Sesji Rady 
Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała               Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                         Roman Rojewski


