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

  w dniu 19 maja 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  Gminy  Pan  Roman  Rojewski  dokonał  otwarcia  posiedzenia 
o  godzinie  9.30,  witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie  stwierdził 
quorum Sesji (15 radnych).

PUNKT 2-  PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD.
1.  Otwarcie.
2.  Przedstawienie porządku obrad.

   3.  Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
   4.  Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

            5. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady Gminy  w okresie 
       międzysesyjnym.     

    6.  Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
     sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2010 r.

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  z wykonania 
    budżetu gminy wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,
b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
     za 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia  komunalnego,
c) dyskusja nad sprawozdaniami,
d) głosowanie uchwały;

2) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki  za 2010 r.
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie 

         udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
b) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej, 
c) opinia komisji stałych odnośnie wykonania budżetu gminy,
d) dyskusja,
e)  głosowanie uchwały;

3) w sprawie ustalenia opłaty za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli 
    prowadzonych przez Gminę Gizałki;
4) w sprawie zmian w planie budżetu za 2011 r.;
5) w sprawie zmian do uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy Gizałki   z dnia 31 
    marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
    Gminy Gizałki na lata 2011 - 2021.

        7.  Odpowiedzi na interpelacje radnych.
         8.  Interpelacje i zapytania radnych.
         9.  Wolne głosy i wnioski.

     10.  Zamknięcie obrad. 
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PUNKT  3 - PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA.
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy Radni zapoznają się z protokołem 
starym  zwyczajem  w  trakcie  obrad,  czy  też  ma  odczytać  protokół  na  głos.  Radni 
jednogłośnie, tj. 15 głosami za przyjęli protokół z poprzednich obrad zapoznając się z nim 
indywidualnie.

PUNKT  4  - INFORMACJA  Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA  W  OKRESIE 
MIĘDZYSESYJNYM.
Przewodniczący Rady zwrócił sie z zapytaniem do  Wójta czy chciałby zabrać głos ?. Pan 
Wójt wyjaśnił, że informację wszyscy radni mają w materiałach, na posiedzeniu Komisji 
Łączonych  sprawozdanie  omawiano.  Jeżeli  są  obecnie  zapytania  to  odpowie.  Nikt 
z radnych nie zabrał głosu. Informacja stanowi załacznik nr 4

  PUNKT 5 - INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO RADY 
   GMINY  W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.     

Przewodniczący Rady oznajmił, że radni posiadają informację  w materiałach, informację 
omawiano również na posiedeniu Komisji Łączoych. Prosi o pytania. Nikt z radnych nie 
zabrał głosu. Informacja stanowi załącznik nr 5. 

   PUNKT  6 - PODJĘCIE UCHWAŁ.    
   Uchwała Nr VIII/41/2011 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz 
    ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2010 r.

a)  rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  oraz  sprawozdania  z  wykonania  budżetu 
gminy wraz z informacją o stanie mienia  komunalnego,

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych: czy w tym punkcie mają zapytania. O głos 
poprosił pan Kazimierz Woźniak i oznajmił, że jak co roku Komisja Rewizyjna składając 
wniosek  o  udzielenie  absolutorium  nie  wyszczególniła  zmian  w  stanie  majątkowym 
gminy.  Zmiana  była  tylko  jedna  sprzedaż  samochodu  "Opel",  co  było  zasadne.  Prosi 
obecnie pana Wójta, aby  zmiany  przedstawił. Pan Wójt wyjaśnił, że samochód „Opel” 
był używany przez wiele lat i się zużył, miał być złomowany,  ale znalazł się klient, który 
pojazd  kupił.  Poinformował,  że  gmina  w  roku  ubiegłym   nie  wykonała  wszystkich 
planowanych dochodów przewidzianych ze sprzedaży nieruchomości, główna z przyczyn 
to  brak  nabywców i  cena.  W roku bieżącym planowana jest   również  sprzedaż  kilku 
nieruchomości,  przetargi  są  na  bieżąco  ogłaszane.  Ostatnio  był  przetarg  na  sprzedaż 
dwóch działek w Rudzie Wieczyńskiej, żaden klient się nie zgłosił. Poza tym gmina ma 
do sprzedania działki w innych miejscowościach. Głos zabrała pani Skarbnik i wyjaśniła, 
że po raz pierwszy w tym roku mamy  do sprawozdania z wykonania budżetu dołączoną 
informację o stanie mienia komunalnego. Dotychczas  informacja ta dołączana była do 
projektu budżetu.  Dodała,  że  informację radni  mieli  złożoną w materiałach,  wszystkie 
dane były zawarte. 

b) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy 
za 2010 r. wraz z informacją o stanie mienia  komunalnego,

Przewodniczący  Rady  poprosił  panią  Skarbnik  o  przedstawienie  Opinii  RIO 
o  sprawozdaniu.  Pani  Skarbnik  odczytała  Uchwałę  Nr  SO-0954/44/Ka/2011  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2011 r. 
w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gizałki sprawozdaniu 
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z wykonania budżetu gminy za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. 
Opinia jest pozytywna z zastrzeżeniem w pkt II.1 i uwagą w pkt V. i stanowi załącznik 
nr 6 do protokołu. 

c) dyskusja nad sprawozdaniami,
Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nad sprawozdaniami.
Do dyskusji nikt się nie zgłosił. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gizałki za 2010 r.
Następnie Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  Podczas 
głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  VIII/41/2011 
w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem 
z  wykonania  budżetu  gminy  Gizałki  za  2010  r.  została  podjęta  jednogłośnie,  czyli 
15 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała  Nr VII/42/2011 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizłki 
za 2010 r.

a) przedstawienie  wniosku Komisji  Rewizyjnej   w  sprawie  udzielenia  absolutorium 
Wójtowi Gminy Gizałki,
Przewodniczący  Rady  poprosił  Przewodniczacego  Komisji  Rewizyjnej  o  odczytanie 
wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
Pan Kazimierz Woźniak odczytał w/w wniosek stanowi on załącznik nr 8.

b) opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej, 
Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  poprosił  o  przedstawienie  opinii  RIO  o  wniosku 
członka Komisji Rewizyjnej  panią Beatę Strzelewicz. 
Pani Beata Strzelewicz oczytała Uchwałę nr SO - 0955/2/4/Ka/2011 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 maja 2011 r. 
Skład  Orzekajacy  Regionalnej  Izby  w  Poznaniu  wyraził  opinię,  iż  wniosek  Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2010 r. 
nie został należycie uzasadniony. Opinia stanowi załącznik nr 9.

c) opinia komisji stałych odnośnie wykonania budżetu gminy,
Przewodniczący  Rady  poprosił  przewodniczących  poszczególnych  komisji 
o    przedstawienie   opinii  o wykonaniu budżetu.
Jako pierwsza opinię przedstawiła pani Katarzyna Lochdańska - Przewodnicząca Komisji 
Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej. Opinia komisji o wykonaniu budżetu za 2010 r. jest 
pozytywna i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
Następnie opinię  przedstawiła Przewodniczaca Komisji Budżetu i Finansów pani Teresa 
Majdecka.  Opinia z wykonania budżetu za 2010 r. jest pozytywna i stanowi załącznik nr 
11 do protokołu. 
Przewodniczacy  Komisji  Rolnictwa  i  Porządku  Publicznego  pan  Mieczysław  Sawicki 
przedstawił opinię komisji o wykonaniu budżetu za 2010 r., opinia jest również pozytywna 
i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Głos zabrał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Kazimierz Woźniak, ktory oznajmił, 
że  Komisja Rewizyjna ustosunkowała się pozytywnie do wykonania budżetu ponieważ 
wszystkie środki zostały wykorzystane, jak wynika ze sprawozdania tj. w kwocie 99,43%, 
z tego powodu komisja nie wniosła zastrżeżeń. 
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d) dyskusja,
Przewodniczący Rady oznajmił: otwieram dyskusję nad sprawozdaniami. 
Głos  zabrał  pan  Kazimierz  Woźniak  i  oznajmił,  że  chciałby  usprawiedliwić  Komisję 
Rewizyjną, ponieważ  był na szkoleniu RIO w Kaliszu. Ze szkolenia wynikało żeby nie 
opisywać szeroko wszystkich przeprowadzonych kontroli, ponieważ ważne jest całościowe 
wykonanie.
Głos zabrał pan Wójt i wyjaśnił, że sprawozdanie z wykonania budżetu zostało wysłane do 
RIO wraz z załącznikami. Z opinii RIO wynika, że Komisja Rewizyjna wraz ze swoim 
wnioskiem powinna dołączyć po raz drugi te same dokumenty, czego nie uczyniła.
Przewodniczący  Rady  odczytał  Uchwałę  VII/42/2011  w  sprawie  udzielenia 
absolutorium  Wójtowi  Gminy  Gizłki   za  2010  r.  Następnie Przewodniczący  Rady 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 
15 radnych.  Uchwała Nr VIII/42/2011 w sprawie  udzielenia absolutorium Wójtowi 
Gminy Gizłki  za 2010 r.  uchwała   została  podjęta jednogłośnie,  czyli  15 głosami za 
i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

Po czym nastąpiły gratulacje złożone na ręce Wójta Gminy Roberta Łozy.
 
Następnie głos zabrał Wójt Robert Łoza i podziękował wszystkim za złożone gratulacje. 
Oznajmił, że ma świadomość tego, że to absolutorium nie do końca zostało złożone  jemu 
jako Robertowi Łozie, ale Wójtowi Gminy Gizałki, ponieważ wcześniej pełnił tę funkcję 
ktoś inny.  Na tym stanowisku  jest  od 12 grudnia 2010 r.,  też  stara  się gospodarować 
budżetem prawidłowo z pomocą: pani Skarbnik, pani Sekretarz, wszystkich pracowników 
Urzędu,  oraz  wszystkich  jednostek  pomocniczych  gminy.  Ponieważ  bez  ich  wsparcia, 
pomocy nie udało by się  realizować zadań, które przed nami stoją. Rok 2010 był rokiem 
trudnym, był rokiem wyborczym obserwowaliśmy szaleństwo inwestycji, które trzeba było 
realizować.  Ten  rok  jest  trudniejszy,  świadczy  o  tym  budżet   jaki  mamy  22  mln.  zł 
w porównaniu do roku ub. 15 mln. zł mówi samo za siebie. W bieżącym roku mamy do 
zrealizowania dużo inwestycji. Kolejne środki napływają,  22 mln. zł, które obecnie  są  to 
jest  zbyt  mało,  na  pewno będzie  więcej  środków w budżecie.  Martwi  tylko  to,  że  do 
wszystkich inwestycji musi być wkład własny, jest on procentowo różny, stąd zadłużenie 
naszej  gminy po tym roku będzie większe jak obecnie,   tego nie  unikniemy.  Wszyscy 
chcemy  inwestycji  i  żeby  nasza  gmina  się  rozwijała.  Na  zakończenie  raz  jeszcze 
podziękował za udzielone  absolutorium. 
Głos  zabrał  Starosta  Pleszewski  pan  Michał  Karalus  i  złożył  gratulacje  Wójtowi  oraz 
Gminie  Gizałki  z  okazji  uzyskania  absolutorium,  jednocześnie   życzył  cierpliwości 
i dobrego gospodarowania budżetem gminy. Dalej oznajmił, że chce powiedzieć o kilku 
sprawach,  przede  wszystkim  o  robionej  drodze  w  kierunku  na  Wierzchy.  Do 
15 października br.  inwestycję musi być zamknięta i rozliczona.   Przy tej drodze będzie 
też wykonany chodnik (550 metrów ),  który jest  elementem składowym. Koszt    tego 
chodnika  jest  większy  niż  gmina  Gizałki  ma  zabezpieczone  środki.  Poinformował 
również,  iż Starostwo podjęło prace nad możliwością realizacji w następnej kadencji drogi 
Białobłoty - Chocz. Na razie są to wstępne koncepcje. W sprawie tej drogi byli z wójtami 
zainteresowanych  gmin  w  nadleśnictwie  Grodziec.  Chcieliby   pozyskać  partycypacje 
z lasów państwowych jak i gmin, oraz udział 50 %  środków z Unii Europejskiej. Połowę 
z pozostałej połowy finansowałby Powiat. Finansowanie Gmin byłoby  proporcjonalnie do 
długości  drogi.  Jeżeli  lasy  państwowe  będą  skłonne  partycypować,  to  będzie  o  tym 
informował.  Dalej  przedstawił   inwestycje  drogowe  realizowane   w  powiecie. 
Poinformował również o niektórych projektach ustaw prezydenta m. innymi o projekcie 
ustawy dotyczącym absolutorium. Oznajmił, że Powiat pracuje nad wytyczeniem tras do 
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Nordic walking. Planują również jedną  trasę wyznaczyć  w gminie Gizałki. Podziękowano 
panu Staroście za wystąpienia. 

Uchwała  Nr  VIII/43/2011  w  sprawie  w  sprawie  ustalenia opłaty  za  niektóre 
świadczenia publicznych przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Gizałki;
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  następnie  poprosił  o  pytania.  Nikt 
z radnych nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała 
Nr  VIII/43/2011  w  sprawie  ustalenia  opłaty  za  niektóre  świadczenia  publicznych 
przedszkoli  prowadzonych przez  Gminę  Gizałki,  została  podjęta  jednogłośnie,  czyli 
15 głosami za i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 Uchwała Nr VIII/44/2011 w sprawie zmian w planie budżetu za 2011 r.
Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.  Pani 
Skarbnik  oznajmiła,  że  Rada  z  dniem  dzisiejszym  otrzymała  nowy  wypis  uchwały, 
ponieważ upłynął termin realizacji zadania z  niewygasających wydatków „budowa linii 
oświetlenia ulicznego w Gizałkach przy ul. Kaliskiej” termin ten upłynął 31 marca  br. 
zadanie  nie  zostało  wykonane.  Zobowiązani  jesteśmy  ponownie  przyjąć  dochody  do 
budżetu i przeznaczyć na wykonanie zadania. 
Głos zabrał pan Wójt i wyjaśnił, że wykonawca nie wywiązał sie z umowy. Głos zabrał 
pan Kostuj i zaproponował aby utrzymać inwestycje, które były  wprowadzone, poprosił 
aby skupić się nad pozyskiwaniem środków od sponsorów i środków unijnych. Wszelkiego 
rodzaju wnioski ze spółek kierowane do samorządu nie były przez nas traktowane jako 
źródło finansowania bo gminy na to nie stać. 
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały,  następnie  poprosił  o  pytania.  Nikt 
z radnych nie zabrał głosu, wobec czego Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała 
Nr  VIII/44/2011  w  sprawie  zmian  w  planie  budżetu  za  2011  r.  została  podjęta 
jednogłośnie, czyli 15 głosami za i stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

W miejscu tym obrady Sesji opuszcza radny Krzysztof Andrzejewski

Uchwała  Nr VIII/45/2011  w sprawie zmian do uchwały Nr VII/38/11 Rady Gminy 
Gizałki  z  dnia  31  marca  2011  r.  w  sprawie  uchwalenia  Wieloletniej   Prognozy 
Finansowej Gminy Gizałki na lata 2011 - 2021.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały następnie  Przewodniczący Rady poddał 
projekt  uchwały  pod  głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było 
14  radnych.  Uchwała  Nr VIII/45/2011 w sprawie  zmian do uchwały  Nr VIII/45/11 
Rady Gminy Gizałki   z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2011 - 2021 została podjęta 14 głosami za, 
czyli jednogłośnie   i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Na obrady Sesji wraca radny Krzysztof Andrzejewski

PUNKT -  7 - ODPOWIEDZI  NA  INTERPELACJE RADNYCH. 
Głos zabrał Pan Wójt oznajmił, że wpłynęły do niego dwie interpelacje od radnego pana 
Henryka Madalskiego jedna z nich dotyczy wykonania rowu przydrożnego przy drodze 
idącej  z  miejscowości  Ruda  Wieczyńska   w  kierunku  Wronowa.  Jeżeli  chodzi 
o wykonywanie rowów to jesteśmy w trakcie ich realizacji, w tej chwili zostały wykonane 
rowy przydrożne w miejscowości Leszczyca.  Natomiast dalej będziemy wykonywali rowy 
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po  żniwach,  ponieważ  obecnie   wystąpiłyby  duże  straty  w  uprawach.  Przy  posesji 
p.  Latańskich trzeba najpierw usunąć drzewa,  wniosek w tej  sprawie przesłano już do 
powiatu. Trudniejsza sprawa jest z kolejną interpretacją w sprawie lampy. Przy przystanku 
w miejscowości Obory nie ma słupa aby można tą lampę zainstalować. Taniej  byłoby 
zainstalować oświetlenie  ekologiczne  zasilane  ogniwami fotowoltaicznymi,  koszt  takiej 
lampy  5-10  tys.  zł.  W budżecie  nie  mamy  takiej  kwoty,  będzie  musiał  prosić  Radę 
o  zaakceptowanie  takiego  wydatku.  Dalej  poinformował,  że  w  ramach  odpowiedzi  na 
interpelacje,  informacji  ogólnej,  krótko  przekaże  co  dzieje  się  na  ternie  gminy. 
Prowadzimy jednocześnie kilka inwestycji, zasadnicza to budowa kanalizacji sanitarnej. W 
tej chwili zrobiona jest kanalizacja w Gizałkach, Szymanowiach i na Czołnochowie prawie 
w 90 %.  Na dzień dzisiejszy jesteśmy na półmetku montażu oczyszczalni przydomowych, 
wykonanych jest już 110 oczyszczalni. Kolejna inwestycja to budowa GCK w Tomicach w 
założeniach jest wykonanie wszystkich prac do końca sierpnia. Jeżeli chodzi o wykonanie 
ścieżki rowerowej w miejscowości Leszczyca w kierunku do Szymanowic, to I etap jest na 
ukończeniu, zakończenie II etapu  przewidziane jest na koniec czerwca. Rozpoczęliśmy 
procedury  przetargowe  dotyczące  budowy  mostu  w  m.  Ruda  Wieczyńska.  Pierwszy 
przetarg został unieważniony ze względu na to, że wpłynęła tylko  jedna oferta na kwotę 
1700 tys zł., takiej kwoty nie mieliśmy zabezpieczonej w budżecie. W tej chwili rozpisany 
jest drugi przetarg. Kwota PROMESSY z MSW i A zostanie zwiększona, czyli jest realna 
szansa,  że  most  powstanie.  Kolejna  sprawa  to  remonty  dróg.  Remonty  rozpoczęto  od 
strony wschodniej naszej gminy i przemieszczamy się na zachód. Remonty uwarunkowane 
są głównie pogodą. W przyszłym tygodniu rozpoczną się wypełniania ubytków w asfalcie. 
Natomiast drogi tłuczniowe będą wykonywane dopiero w połowie czerwca, zmuszają nas 
do tego warunki przetargowe. 

PUNKT  8  - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI. 
Głos zabrał Eugeniusz Walkowiak i zgłosił pilną naprawę ul. Strażackiej w Gizałkach. 
Kolejna  sprawa  wylot drogi  z Wronowa w kierunku Gizałek, pierwszy łuk. Droga w tym 
miejscu  jest  tak  wybita,  że   stanowi   niebezpieczeństwo.  Prosi  zgłosić  tę  sprawę  do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Zbigniew Bachorski zgłosił prośbę o naprawę dziur na drodze Tomice - Szymanowice. 
Roman Rojewski ponowił wniosek w sprawie naprawy chodnika od  Gizałek do Rudy 
Wieczyńskiej. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że   naprawy  wymaga  również  chodnik  przy  budce  telefonicznej 
w Gizałkach na ul. Słonecznej, wniosek zgłaszała radna p. Walczak. Dalej poinformował, 
że od tego tygodnia będą zatrudnieni pracownicy w ramach prac społeczno - użytecznych. 
Pracownicy  po wykonaniu najpilniejszych prac  przystąpią do  remontu chodników. 
Zenon Tomaszewski ponowił  wniosek w sprawie  wypełnienia  ubytków w asfalcie  od 
Wierzchów w stronę kościółka.  
Krzysztof  Andrzejewski   zwrócił  się  z  zapytaniem:  kto  sprząta   przystanki  PKS. 
Przystanek   Wierzchy  w  lesie   obecnie  jest  bardzo  zaśmiecony.  Kolejna  sprawa  to 
uszkodzony chodnik w m. Wierzchy, problem  ten już wcześniej zgłaszał. 
Podziękował  Radzie  Powiatu  za  budowę  drogi  Wierzchy  -  Zagórów.  Stwierdził,  że 
podsypka tej drogi jest zbyt mała, wynosi tylko 40 cm. Prosi o przekazanie do Starostwa 
uwagi, że jest to droga na wiele lat. 
Katarzyna  Lochdańska oznajmiła, że droga przebiegająca przez  miejscowość  Wronów 
to jeden wielki zakręt. Popiera radnego Walkowiaka, który stwierdził, że zakręt na wylocie 
z  Wronowa w stronę Gizałek jest  niebezpieczny,  i  wymaga naprawy.  Chce też zgłosić 
miejsce przy przystanku PKS, przy remizie, jako równie niebezpieczne. Prosi zwrócić na 
to uwagę i podjąć kroki w celu poprawienia bezpieczeństwa. 
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Henryk Madalski poprosił  o odpowiedź w  sprawie,  którą wcześniej  zgłaszał,  sprawa 
dotyczy naprawy  drogi Obory -  Wronów ( 200  m).  Dodał,  że należałoby to miejsce 
zabezpieczyć (zakleić), żeby nie zniszczało do końca. 
Zwrócił się również z zapytaniem: czy firma robiąca drogę doprowadzi rowy do porządku, 
ponieważ  aby do zimy porosły  trawą  należałoby  prace już wykonać. 
Pan Wójt oznajmił, że wykonawca ma się z nim spotkać w tym tygodniu, prace zostaną 
wykonane w ramach gwarancji. 
Henryk  Madalski zwrócił  się  z  kolejnym  zapytaniem:  Geofizyka  -  Toruń  jeździ  po 
naszym  terenie  ciężkim   sprzętem,  czy  uwzględnią  odszkodowania  za  drogi,  które 
rozjeżdżą. 
Pan Wójt wyjaśnił,  że pracownik urzędu przed ich wejściem objechał  z firmą   drogi, 
przepusty.  Geofizyka  sfilmowała  ich  stan.  Jeżeli  nastąpią  zniszczenia  będziemy 
występowali o odszkodowania. 
Beata  Strzelewicz poprosiła  o  wyjaśnienie  sprawy  przyszłości  Przedszkola 
w  Tomicach. 
Pan Wójt wyjaśnił, że szukają możliwości finansowania. Na dzień dzisiejszy nie ma planu 
zamknięcia. 
Beata Strzelewicz poprosiła o wyjaśnienie  sprawy usuwania eternitu, ponieważ  spotkała 
się  z  sytuacją,  kiedy  mieszkanka  zgłosiła  chęć  usunięcia  eternitu  ze  swojej  posesji  i 
otrzymała odpowiedź, że można usunąć eternit ze swojej posesji, ale do kwoty 3 tys. zł., 
pozostałe koszty musi dopłacić. 
Pan Wójt wyjaśnił, że taki regulamin jest ustalony przez Powiat. 
Beata Strzelewicz zwróciła  się  z  kolejnym zapytaniem: jaka to  jest  ilość  eternitu  aby 
zmieścić się w  kwocie 3 tys. zł. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  należałoby  przeliczyć  kwotę  po  przetargową.  Wniosek  jest 
rozpatrywany w gminie w/g kwoty finansowej, którą gmina ma do dyspozycji.  Jeżeli po 
przetargu się okaże, że  usunięcie 1 kg będzie kosztowało np. czterdzieści groszy, to kwotę 
jaką  mamy dla  gminy dzielimy przez  te  czterdzieści   groszy i  wiemy ile  kg  możemy 
usunąć w ramach środków. 
Beata  Strzelewicz poprosiła o odpowiedź w jakich miejscach  planowane jest obsadzenie 
kwiatów w Tomicach ?. 
Pan Wójt wyjaśnił, że  nasadzone  będą w tych  miejscach gdzie były w ub. roku.
Teresa  Majdecka  poprosiła o zgłoszenie do Rejonu Dróg naprawę chodnika na moście 
na rzece Prośnie.
Tadeusz Kostuj  zgłosił  wniosek w sprawie naprawy dziur  na moście  w Robakowie. 
Kolejna sprawa to mało widoczne oznakowanie prac na terenie gminy Gizałki oraz prośba 
o wyjaśnienie sprawy  poruszanej na poprzedniej sesji, potrzeba zrobienia chodnika przy 
drodze wojewódzkiej do Szkoły w Tomicach.  Podkreślił, że jest to sprawa bezpieczeństwa 
przemarszu dzieci idących  z Szymanowic do Szkoły.
Pan Wójt wyjaśnił, że  most w Robakowie nie należy do Gminy Gizałki, rozmawiał już 
w tej sprawie z Wójtem Gminy Czermin. Natomiast naprawa  przed mostem jest to nasz 
obowiązek   i  w  ramach  remontów  naprawa  zostanie  wykonana.  Jeżeli  chodzi 
o oznakowanie prac wykonywanych na terenie gminy, to wykonawcy  faktycznie słabo 
oznakowali.  Rozmawiał już w tej  sprawie z inspektorem nadzoru, jest  pewna poprawa, 
będzie  jeszcze rozmawiał. Jeżeli chodzi o chodnik Tomice jest to kompetencja  Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. Jest  chodnik  po drugiej stronie jezdni. Po stronie szkoły  na pewno 
też  byłby potrzebny. Taki sygnał zostanie wysłany do Zarządu Dróg Wojewódzkich. 
Tadeusz Kostuj  zgłosił, kolejny wniosek:  wzorem ul. Słonecznej, Szkolnej  należałoby 
również zrobić świetlenie przy ścieżce rowerowej w Szymanowicach. 
Pan Wójt wyjaśnił, że w tym roku nie ma w budżecie zabezpieczonych na to środków, 
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jeżeli uda się dodatkowe środki pozyskać, to jak najbardziej zadanie zrealizują.. 
Tadeusz Kostuj oznajmił,  że jest  też sprawa sponsora,  który wcześniej  obiecał pomoc 
w realizacji oświetlenia. 
Krzysztof  Andrzejewski  zgłosił wniosek  w  sprawie  połamanego  asfaltu  przez  firmę 
robiąca kanalizację / Leszczyca, ulica Bosselowa /
Pan Wójt wyjaśnił, że ta firma dokona naprawy, takie ma uzgodnienie z wykonawcą. 
Beata Strzelewicz zgłosiła  sprawę  założenia progu zwalniającego. 
Pan Wójt wyjaśnił, że o sprawie pamięta, zamówienie zostanie złożone. 
Beata Strzelewicz  poprosiła o odpowiedź na pytanie dlaczego  zamknięto placu zabaw 
w Tomicach. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  inspektor  nadzoru  po  obejrzeniu  placu  zamknął  go  do  czasu 
usunięcia usterek. Wykonawca  obiecał szybko usunąć  usterki.
Głos zabrała Dyrektor Szkoły Pani Małgorzata Wąsiewicz i wyjaśniła, że termin  usunięcia 
usterek  upływa  w  dniu  jutrzejszym.  W  momencie  niewykonania  zadania  będzie 
postępowanie  z odsetkami karnymi. 
Kazimierz Woźniak zgłosił,  że zniknęła tablica kierunkowa na Garncarski Kąt, czy to 
w celu usunięcia usterek -  pytał radny?. 
Pan Wójt wyjaśnił, że prawdopodobnie tak, ma być poprawiony napis.
Genowefa Szymańska sołtys wsi Wronów zwróciła się z zapytaniem dlaczego Gizałki są 
ukwiecane,  a  pozostałe  miejscowości  nie.  Mieszkańcy Wronowa muszą  kwiaty sadzić 
sami. 
Ireneusz Zawal sołtys wsi Toporów podziękował pani Prezes Zakładu Komunalnego za 
ufundowanie dwóch  przepustów dla wsi Toporów. 
Kazimierz Czajczyński sołtys wsi  Świerczyna zgłosił sprawę wyrwanego hydrantu.  
Pan Wójt poprosił o wyjaśnienie kiedy to zdarzenie miało miejsc. Głos zabrał Pan Zenon 
Tomaszewski i wyjaśnił, że jest to dawna sprawa ok.  4 lata temu.  Pan Wójt stwierdził, że 
powinna już wcześniej  naprawić to firma, która dokonała szkody. 
Zbigniew Ostrowski sołtys wsi Szymanowice zgłosił sprawę: ul. Polnej i  rozbiórki płotu. 
Pan Wójt wyjaśnił, że będzie dokonana rozbiórka przez pracowników zatrudnionych na 
pracach publicznych. 
Tadeusz Kostuj  wyjaśnił, że sprawa kwiatków była przedstawiona na komisjach i była 
wola Rady aby temat kontynuować. 
Pan Wójt oznajmił, że w tym roku udało się kwiaty kupić o ok  1 tys. zł. taniej niż  w ub.  
roku.  Gizałki w wielu miejscach polski są znana z tych kwiatów i dlatego chyba warto  to 
kontynuować. 
Henryk Osman sołtys wsi  Krzyżówka podziękował panu Wójtowi za naprawę drogi 
dojazdowej  do  drogi  Krzyżówka.  Ma  jeszcze  prośbę  o   nawiezienie  kamienia  na  ok. 
dwieście  metrów. 
Pan Wójt wyjaśnił, że wykonawca za naprawę drogi na dzień dzisiejszy  otrzymał kwotę 
ok. 4 tys. zł.,  trzeba będzie jeszcze dokupić  kruszywa, ale droga  jest przejezdna.
Henryk Glapa sołtys  wsi  Czołnochów zgłosił  prośbę  o  naprawę drogi  SKR -  krzyż. 
Zwrócił  się  również  z  zapytaniem:  kto  wykonywał  projekt  kanalizacji,  ponieważ  przy 
wykopach odłamuje się asfalt. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  projekt  został  wykonany  pospiesznie  ze  względu  na  kłopoty 
z firmami projektowymi. W Szymanowicach jest kanalizacja zaprojektowana na miejscu 
nowego  chodnika  granitowego,  taka  sama sytuacja  jest  w  wielu   innych  przypadkach 
i  trzeba  to  przeprojektować.  Muszą  być  zrobione  nowe  mapy.  Obecnie  koszt 
przeprojektowania to ok. 25 tys. zł. 
Beata Strzelewicz ponowiła wniosek od mieszkańców w sprawie naprawy drogi ul. Leśna 
Tomice, jest to droga powiatowa. 
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Głos zabrał pan Piotr Kopczyński oznajmił, że w dniu 3 kwietnia odbyły się wybory do 
Powiatowej Izby Rolniczej, został wybrany po raz trzeci,  wybrany został również  pan 
Mirosław Michalak. Ze swojej strony deklaruje, że będzie pracował tak jak dotychczas. 
Najbardziej  ta  praca  jest  widoczna  przy  wystąpieniu  klęsk,  ponieważ  jest  członkiem 
komisji. Na zakończenie raz jeszcze zadeklarował  pomoc rolnikom z terenu gminy.  
Głos  zabrał  Pan  Wójt  i  oznajmił,  że  nawiązując  do  tego,   co  Pan  Piotr  Kopczyński 
sygnalizował, chciałby przekazać, że Gmina Gizałki zgłosiła już półtora tygodnia temu do 
Wojewody  Wielkopolskiego  informację  o  wystąpieniu  przymrozków  i  wymoknięć  na 
gruntach rolnych.  Wojewoda powołał  komisję  do spraw szacowania szkód na naszych 
terenach. W dniu dzisiejszym państwo sołtysi otrzymali kurendy na ten temat. Głos zabrał 
Sołtys Szymanowic pan Zbigniew  Ostrowski i zwrócił się   z zapytaniem: czy zgłasza się 
również  sady, które wymarzły. Pan Wójt wyjaśnił, że należy zgłaszać. Z kolei głos zabrał 
pan Tadeusz Kostuj i zwrócił się  z prośbą, aby przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych 
sprawę  zmiany  oznakowania  pasów  na  jezdni  przy  wyjeździe  z  Pleszewa.  Dodał,  że 
uporządkowanie zwiększy bezpieczeństwo jazdy. 

PUNKT - 10  - ZAMKNIĘCIE OBRAD.
Z uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady   dokonał  zamknięcia 
posiedzenia, o godzinie 11.45, jednocześnie dziękując wszystkim za udział w obradach 
VIII  Sesji Rady Gminy Gizałki  VI  kadencji.

 Protokołowała Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak Roman Rojewski

9



10


