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

         w dniu 31 marca 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 11.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. Szczególnie powitał 
Sołtysów wybranych na nową kadencję 2011-2015.
Po czym Pan Wójt i  Przewodniczący Rady złożyli gratulacje uczniom -laureatom 
konkursu  wojewódzkiego  Marcinowi  Rudzińskiemu  /Zespół  Szkół  Gizałki/ 
laureatowi wojewódzkiego konkursu matematyczno - przyrodniczego.  Gratulacje     i 
podziękowania  złożono  również  opiekunom  panu  Bernardowi  Witkowskiemu 
i  panu Adamowi Czajczyńskiemu. 
Równie  serdeczne  gratulacje  złożono  Damianowi  Szmytce  -  /Zespół  Szkół 
Białobłoty/  laureatowi  wojewódzkiego  konkursu  geograficznego  oraz  opiekunowi 
pani Monice Jabłońskiej. 
Następnie pan Wójt i pan Przewodniczący Rady w imieniu własnym i całej Rady 
złożyli kwiaty i życzenia solenizantce, radnej pani Grażynie Walczak. 

Przewodniczący Rady stwierdził quorum 15 radnych. 

PORZĄDEK OBRAD VII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

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) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  opóźnianie  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
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c) udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Pleszewskiego  na  realizację 
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2011 roku,

d) zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami na terenie 
gminy Gizałki

e) zaciągnięcia  kredytu  na  finansowanie  zadań  inwestycyjnych  realizowanych 
w  roku  2011  oraz  spłatę  wcześniej  zaciągniętych  zobowiązań  z  tytułu 
kredytów,

f) zmian planu budżetu na 2011 rok, 
g) Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 rok,
h) przeznaczenia  części  umorzonej  pożyczki  z  Wojewódzkiego  Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania 
w zakresie ochrony środowiska,

i) określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów Gminy Gizałki  w spółkach 
prawa handlowego przez Wójta Gminy Gizałki.

  7. Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2010.
 8. Stanowisko Rady Gminy Gizałki w sprawie utrzymania dotychczasowej liczby 
     Zespołów Ratownictwa Medycznego zabezpieczających teren Powiatu  
     Pleszewskiego, w tym zespołu stacjonującego w Gizałkach. 
 9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Wolne głosy i wnioski.
11. Zamknięcie obrad.

PUNKT  -   3  -  INFORMACJA Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA W  OKRESIE 
MIĘDZYSESYJNYM.
Przewodniczący  Rady   zwrócił  się  do  radnych,   czy   mają   zapytania  co  do 
przedstawionej informacji. Nikt z radnych nie zabrał głosu.
Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

PUNKT-4-INFORMACJA Z FUNKCJONOWANIA PRZEWODNICZĄCEGO 
RADY W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM.
Przewodniczący  Rady   zwrócił  się  do  radnych,  czy   mają  zapytania  do 
przedstawionej  informacji.  Głos  zabrał  Pan  Krzysztof  Andrzejewski  i  poprosił 
o  wyjaśnienie  sprawy,  ponieważ   pan  Przewodniczący  uczestniczył  w  zebraniu 
wiejskim  w  miejscowości  Wierzchy  i  na  tym  zebraniu  nic  nie  wspomniano 
o  remoncie  sali  w  Wierzchach.  Natomiast  w  kolejnej  miejscowości  na  zebraniu 
wiejskim było mówione,  że miejscowość  Wierzchy jest za mała  aby  wydawać 
takie pieniądze. Głos zabrał pan Wójt i wyjaśnił, że  decyzja o remoncie sali została 
już  podjęta.  Natomiast  w innej  miejscowości  mnie  pytano go czy zasadnym jest 
wydawanie tak dużej kwoty na remont sali w tak małej miejscowości jeżeli inne sale 
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też wymagają remontu. Decyzję tą  podjął poprzedni Wójt i poprzednia Rada.  
 
    
PUNKT - 5 - PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA.
Głos zabrał Pan Przewodniczący i zwrócił się z zapytaniem, czy starym zwyczajem 
radni zapoznają się z protokołem w trakcie obrad, który jest dostępny również do 
wglądu w Biurze Rady, czy też ma odczytywać go na głos.  Radny Tomaszewski 
wystąpił  z  wnioskiem  aby  z  protokołem  zapoznać  się  indywidualnie  co  radni 
zaakceptowali. Radni jednogłośnie, tj. 15 głosami za, przyjęli protokół z poprzedniej 
Sesji.

PUNKT - 6 - PODJĘCIE  UCHWAŁ

Uchwała  Nr VII/33/2011  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie  zamiany 
nieruchomości.
Przewodniczący  Rady   odczytał  projekt  uchwały.  Następnie  poprosił  o  pytania, 
uwagi.  Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu,  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt 
uchwały  pod  głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było 
15  radnych.  Uchwała  Nr  VII/33/2011  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie 
zamiany nieruchomości została podjęta 15 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Uchwała  Nr  VII//2011  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  górnych 
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opóźnianie 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Przewodniczący  Rady   odczytał  projekt  uchwały.  Następnie  poprosił  o  pytania, 
uwagi. Głos zabrał Radny Eugeniusz Walkowiak i oznajmił, że nie można w ciągu 
roku podejmować kilku  podwyżek,  on  jest  temu  przeciwny.  Nikt  z  radnych nie 
zabrał więcej głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała  nie  została 
podjęta (15 głosów przeciwnych).

Uchwała Nr VII/34/2011 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Pleszewskiego  na  realizację  programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów 
zawierających azbest w 2011 roku.
Przewodniczący  Rady   odczytał  projekt  uchwały.  Następnie  poprosił  o  pytania, 
uwagi.  Nikt  z  radnych  nie  zabrał  głosu,  Przewodniczący  Rady  poddał  projekt 
uchwały  pod  głosowanie.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15 
radnych.  Uchwała  Nr  VII/34/2011  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla 
Powiatu  Pleszewskiego  na  realizację  programu  usuwania  azbestu  i  wyrobów 
zawierających azbest w 2011 roku została podjęta 15 głosami za, czyli jednogłośnie. 
Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
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Uchwała  Nr  VII/35/2011  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 następnie poprosił o pytania, uwagi. 
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 VII/35/2011 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, czyli 15 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała Nr VII/36/2011 w sprawie zaciągnięcia kredytu na finansowanie zadań 
inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały następnie poprosił o pytania, uwagi. 
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  VII/36/2011  w  sprawie  zaciągnięcia  kredytu  na 
finansowanie  zadań  inwestycyjnych  realizowanych  w  roku  2011  oraz  spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów została podjęta jednogłośnie, 
czyli 15 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie zmian planu budżetu na 2011 rok.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały następnie poprosił o pytania, uwagi. 
Głos zabrała pani Teresa Majdecka z prośbą o wyjaśnienie odnośnie kwoty zawartej 
w paragrafie 3 projektu uchwały. Pani Skarbnik udzieliła wyjaśnień. Przewodniczący 
Rady poddał  projekt  uchwały pod głosowanie.  Podczas głosowania  na sali  obrad 
obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr VII/37/2011 w sprawie zmian planu budżetu 
na 2011 rok. została podjęta jednogłośnie, czyli 15 głosami za i stanowi załącznik nr 
10 do protokołu.

Uchwała Nr VII/38/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 
rok.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały następnie poprosił o pytania, uwagi. 
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 VII/38/2011 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na 2011 rok została podjęta jednogłośnie, czyli 15 głosami za i stanowi załącznik nr 
11 do protokołu.

Uchwała Nr VII/39/2011 w sprawie  przeznaczenia  części  umorzonej  pożyczki 
z  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej 
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w Poznaniu na realizację zadania w zakresie ochrony środowiska.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały następnie poprosił o pytania, uwagi. 
Głos zabrała Pani Grażyna Walczak i poprosiła o odczytanie uzasadnienia do w/w 
projektu uchwały. Z uwagi na to, że nikt więcej nie zabrał głosu   Przewodniczący 
Rady poddał  projekt  uchwały pod głosowanie.  Podczas głosowania  na sali  obrad 
obecnych było  15 radnych. Uchwała Nr VII/40/2011 w sprawie przeznaczenia części 
umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Poznaniu na realizację  zadania w zakresie  ochrony środowiska została 
podjęta jednogłośnie, czyli 15 głosami za i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Uchwała Nr VII/40/2011 określenia zasad wnoszenia i zbywania udziałów Gminy 
Gizałki  w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Gizałki.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały następnie poprosił o pytania, uwagi. 
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  VII/40/2011określenia  zasad  wnoszenia  i  zbywania 
udziałów Gminy Gizałki  w spółkach prawa handlowego przez Wójta Gminy Gizałki. 
została  podjęta  jednogłośnie,  czyli  15  głosami  za  i  stanowi  załącznik nr 13  do 
protokołu.

PUNKT - 7 - INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ W ZAKRESIE 
POMOCY SPOŁECZNEJ W ROKU 2010.
Przewodniczący   Rady  oznajmił,  że  wpłynęło  do  Rady  Gminy  sprawozdanie 
o realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2010, poprosił o zgłaszanie 
pytań do obecnej  na sali  Pani  kierownik GOPS. Nikt  z radnych nie zabrał  głosu 
wobec czego  Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu obrad.  
Informacja stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

PUNKT  -  8  -  STANOWISKO  RADY  GMINY  GIZAŁKI W  SPRAWIE 
UTRZYMANIA  DOTYCHCZASOWEJ  LICZBY  ZESPOŁÓW 
RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZABEZPIECZAJĄCYCH TEREN  
POWIATU  PLESZEWSKIEGO,  W  TYM  ZESPOŁU  STACJONUJĄCEGO 
W GIZAŁKACH. 
Przewodniczący  Rady  odczytał  w/w  stanowisko.  Następnie  poprosił 
o przegłosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowane stanowisko. Po czym 
wszyscy radni złożyli podpis  pod zajętym stanowiskiem.  Stanowi  ono załącznik 
nr 15.  Następnie głos  zabrał pan Eugeniusz Walkowiak i  podkreślił,  iż jest  brak 
sensu i logiki w zamiarze przeniesienia stacjonowania karetki. Z kolei głos zabrał pan 
Przewodniczący Rady i podziękował wszystkim sołtysom, mieszkańcom i radnym za 
zaangażowanie i  udział w proteście na rynku w Pleszewie.  Pan Henryk  Madalski 
zaproponował, aby przemyśleć, czy nie warto zebrać większą grupę osób  i podjąć 
protest   przed  Urzędem   Wojewódzkim.  Pan  Przewodniczący  Rady  dodał,  iż 
poprzednia Rada również podjęła stanowisko o pozostawieniu karetki w Gizałkach. 
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PUNKT  -  9  -  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH.
Przewodniczący   Rady  oznajmił,  że  w okresie  międzysesyjnym na  jego ręce  nie 
wpłynęła żadna interpelacja. 

PUNKT -  10  - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.

Głos zabrał pan Henryk Madalski i zgłosił prośbę o załatanie dziur w asfalcie idącym 
od  drogi  wojewódzkiej  w  stronę  sali  w  Rudzie  Wieczyńskiej.  Kolejna  sprawa 
dotyczy  nowej  drogi  idącej  od  miejscowości  Ruda  w kierunku  Wronowa są  tam 
miejsca gdzie jest połamany asfalt i powstała już dziura.  Zaproponował również aby 
tą drogę okopać rowem chociaż z jednej strony w największych zaniżeniach. Pan 
Wójt zaproponował, że wspólnie z radnym pojedzie  w teren, stwierdzą wszystko na 
miejscu i podejmą decyzje. 
Głos zabrał ponownie pan Henryk Madalski i zgłosił  potrzebę  odmulenia rowów 
przy nowej drodze w Oborach. Pan Wójt wyjaśnił, że wydał dyspozycje aby wezwać 
wykonawcę,  w celu przekonserwowania  rowu.  Dopóki skarpy nie są  ostatecznie 
porośnięte trawą, to będzie  ten problem występował.
Pan  Roman  Matelski  zgłosił  prośbę  o  naprawę  dziur  w  asfalcie  drogi  tzw. 
Zagórowski Trakt
Pan Eugeniusz Walkowiak zgłosił, prośbę o naprawę ul. Polnej w Gizałkach.  Dodał, 
iż  codziennie  jeżdżą  tam   dwa  busy  przewożące  niepełnosprawnych  droga  jest 
w takim stanie, że  zawieszenia się pourywają.
Głos zabrał pan Wójt i wyjaśnił, że  te naprawy byłyby już zrobione, ale obecnie 
wzrosły ceny na każde  kruszywo. W chwili obecnej  negocjują ceny i ma nadzieję, 
że w przyszłym tygodniu ruszą naprawy.
Pan  Zenon  Tomaszewski  zgłosił  pilną  potrzebę   naprawy  drogi  w  miejscowości 
Świerczyna   na  wysokości pana Pietrzaka.
Pan Wójt  oznajmił,  że   gmina   złożyła   wniosek do Wojewody Wielkopolskiego 
o uzyskanie dotacji do kompleksowego remontu drogi relacji Wronów - Wierzchy. 
Pozostałe  odcinki  dróg  są  uszkodzone  w  mniejszym  stopniu  i  będą  robione  ze 
środków budżetu.  Uzupełnianie masą bitumiczna jest  drogie.   Prace będą robione 
w miarę  możliwości  finansowych.   Dodał,  że  aby   prace  wykonano   skutecznie 
muszą być odpowiednie  warunki klimatyczne.
Pan Kazimierz Woźniak zgłosił sprawę drogi Krzyżówka. Oznajmił, że droga ta jest 
nieprzejezdna, i gmina może ponieść konsekwencje bo są już poliwione kamienie. 
Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  większość  dróg  gminnych  jest  ubezpieczona.  Od  połowy 
kwietnia  ruszą  z  remontem dróg.  Ponownie  głos  zabrał  pan  Kazimierz  Woźniak 
i  stwierdził,  że  droga  w  miejscowości  Krzyżówka  będzie  wymagała  kolejnego 
dołożenia środków z budżetu.
Pani  Grażyna  Walczak  zgłosiła  aby  sprawdzić  chodnik  przy  budce  telefonicznej 
w  Gizałkach  na  ul.  Słonecznej,  ponieważ  się  obsuwa.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że 
z  chodnikami  po  zimie  mają  problem,  są  duże  szkody.  Następnie  pani  Grażyna 
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Walczak poprosiła pana  Wójta o wyjaśnienie korzyści w związku z podjętą uchwałą 
i sprawą  dotacji  w kwocie 8 tys. zł. dla Starostwa Powiatowego.
Głos zabrał  Przewodniczący Rady  i  poprosił  aby przejrzeć  i  naprawić chodnik 
idący z Gizałek do Rudy ponieważ są wyrwy i miejscami jest pozapadany.  Głos 
zabrał Pan Wójt i wyjaśnił, że jeżeli chodzi o  usuwanie azbestu i kwoty  dotacji 
8  tys.  zł   do  Powiatu,  to  mieszkańcy  gminy  będą  mieli  możliwość  otrzymania 
w  formie  dotacji  środków  na  usuwanie  azbestu.  Ogólna  kwota  to  28.967,67  zł. 
Gmina angażując 8 tys. zł  pozyskuje dodatkowo 20 tys. zł. Każdy z mieszkańców 
może złożyć wniosek do gminy o przyznanie dotacji. Firma, którą  Powiat wybierze 
w drodze  przetargu  przyjedzie  do  danego  wnioskodawcy,  zdejmie  płyty,  opakuje 
i przetransportuje. Mieszkaniec nie  będzie w związku z tym ponosił opłat.  Wnioski 
będą  rozpatrywane pozytywnie  do  zabezpieczonej  puli  środków,  czyli  28  tys.  zł. 
Jeżeli  ktoś ma  azbest zdemontowany wcześniej, można w tej formie również oddać 
go nieodpłatnie. Maksymalne dofinansowanie do jednego beneficjenta 3 tys. zł. Głos 
zabrał pan Tadeusz Kostuj i złożył podziękowanie panu Wójtowi za to, że wnioski, 
które  on  złożył  pan  Wójt  sukcesywnie  realizuje.  Do  najważniejszych  należy 
udrożnienie rowów. Dziękuje, również że wróciły kontenery do segregacji odpadów, 
o które mieszkańcy prosili.  Jeżeli  chodzi  o bieżące sprawy to chce przekazać,  że 
drogi powiatowe są zniszczone   i prosi o zdecydowane stanowisko pana Wójta i 
Zarząd Dróg. Kolejna sprawa, którą zgłasza to  wyrwy przy szynach  na moście. 
Natomiast  na  ul.  Kolejowej  w  Gizałkach  należałoby  zamontować  lustro,  które 
zwiększyłoby bezpieczeństwo. Dalej stwierdził, że przerwała się sprawa obiecanek 
dotycząca barierek przy drodze powiatowej na tzw. Kanale i dokończenie chodnika w 
kierunku od obiektu parafialnego. Czy można by rozmawiać w tym temacie ?.
Głos zabrała Pani Beata Strzelewicz i oznajmiła, że  dwa miesiące  temu podała do 
Urzędu Gminy pismo podpisane przez mieszkańców, sołtysa i radnych  ul. Leśnej 
w sprawie drogi powiatowej. Czy Powiat udzielił odpowiedzi ?. Pan Wójt wyjaśniał, 
że   pismo przesłano do Zarządu Dróg Powiatowych  na  dzień dzisiejszy  nie  ma 
odpowiedzi. Rozmawiał  z panią Dyrektor jakie są szanse na wykonanie tych prac, 
pani  Dyrektor  stwierdziła,  że może wykonają prace za porozumieniem stron,  ale 
tylko wycinanie krzewów. Natomiast inwestycji jaką jest położenie dywanika Powiat 
nie będzie realizował. Głos zabrał Pan Krzysztof Andrzejewski i ponowił, prośbę o 
naprawę uszkodzonego chodnika w Wierzchach. Kolejna sprawa dotyczy rozgrywek 
o  puchar  Wójta,  o  których  dowiedział  się  z  gazety.  Wie,  że  młodzież  jest 
zawiedziona, że pan  Wójt nie poinformował o tych rozgrywkach, chętnie wzięliby 
udział. Pan Wójt wyjaśnił, że rozgrywki organizowane były przez Szkołę Białobłoty, 
on ufundował tylko puchar. Nie mógł być  na wręczeniu  ponieważ były zebrania. 
Jeśli  tylko  może  popiera  takie  inicjatywy,  wspiera.  Podziela  pogląd,  że  na  takie 
rozgrywki   należy  zapraszać  jak  największą  liczbę  osób,  by  mogły  w  nich 
uczestniczyć.  Sprawę  chodnika  już  zgłaszał  do  Zakładu  Komunalnego,  obecnie 
ponowi. Głos zabrała Pani Teresa Majdecka i oznajmiła, że na zebraniu wiejskim w 
Nowej  Wsi była poruszona sprawa  zwiększenia  bezpieczeństwa i  zabezpieczenia 
drogi z Nowej Wsi do Gizałek. Głos zabrał Pan Wójt i  wyjaśnił,  że pismo w tej 
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sprawie niezwłocznie prześlą. 
Z  kolei  głos  zabrał  Sołtys  Leszczycy  pan  Stanisław  Mikołajewski   i  prosił 
o przedłużenie naprawy drogi ul. Polnej do p. Bednarkiewicza. 
Głos  zabrał  Pan  Henryk  Osman  i  przekazał  od  mieszkańców  Krzyżówki 
podziękowania,  za  to,  że  ruszyła  budowa  przydomowych  oczyszczalni  i  że 
rozpoczęto  inwestycję  od  tamtejszych  miejscowości.  Następnie  przekazał  sprawę 
drogi   Krzyżówka,  ponieważ uszkadzają  się  zawieszenia  w przejeżdżających tam 
samochodach i olej wycieka na drogę. Po czym zwrócił się do „Gazety Pleszewskiej” 
o sprostowanie w artykule gazety,  ponieważ  nie był radnym na Krzyżówce. Był 
radnym miejscowości  Orlina  i  Dziewiń.  Głos  zabrał  Pan  Kazimierz  Czajczyński 
sołtys  wsi  Kolonia  Ostrowska,  Studzianka  i  zgłosił,  że  droga  w  miejscowości 
Studzienka  jest  nieprzejezdna.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  zaczęli  już  naprawy  dróg, 
czekają za żwirem. Pan Marcin Rola sołtys wsi Dziwiń zwrócił się  z prośbą, czy jest 
możliwość aby Gmina obcięła gałęzie drzew przy drodze powiatowej. Pan Zbigniew 
Ostrowski  Sołtys  Szymanowic  poprosił  aby  doinformowano  mieszkańców 
w sprawie kanalizacji. Chodzi głównie   o to,  na czym będzie polegało przyłączenie 
do  przykanalików.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  Gmina  ma  obowiązek  doprowadzić 
kanalizacje do granicy nieruchomości, posesji  i dalej każdy we własnym zakresie 
będzie  musiał   podłączyć  przykanalik.  Kwestia   ile  to  będzie  kosztowało,  jest 
zależne od odległości.  Najpierw trzeba oddać całą  kanalizację  do użytku i  wtedy 
będzie się można przyłączać. Głos zabrał Pan Józef Taczała Sołtys Kolonii i poprosił 
aby komisyjnie objechać  polne drogi. Taka wizja lokalna pozwoliłaby stwierdzić na 
miejscu, że w większości odcinków te drogi są nieprzejezdne.  Pan Wójt wyjaśnił, że 
muszą  być  dobre  warunki  atmosferyczne.  Głos  zabrała  Pani  Beata  Strzelewicz 
i  oznajmiła,  że  jak  rozumie  gdy  kanalizacja  będzie  zakończona  każdy 
z mieszkańców musi do Urzędu Gminy złożyć pismo   o przyłączenie do kanalizacji. 
Co należy wykonać dalej po otrzymaniu zgody - pytała radna. Pan Wójt wyjaśnił, że 
mieszkaniec musi wykonać uproszczoną mapkę i zgłosić do Wydziału  Architektury 
i Budownictwa  w Starostwie Pleszew. Jeśli organ w ciągu 30 dni nie wniesie uwag, 
można podjąć prace. Ponownie głos zabrała pani  Pani Beata Strzelewicz i zwróciła 
się z zapytaniem:  czy każdy wykonuje przyłącze samodzielnie i zakupuje własne 
materiały  ?.  Pan  Wójt  potwierdził,  ale  dodał,  że  będą  jeszcze  w  tym  temacie 
rozmawiać.
Głos zabrał  Pan Tadeusz Kostuj  i  oznajmił,  że  był  u  pana Wójta   i  w Referacie 
Inwestycji  z prośbą o wysłanie  kurend z informacją, że jest realizowana inwestycja. 
Taka Kurenda  powinna  zawierać określenie jakie  są z tym związane warunki, które 
mieszkaniec  musi  spełnić.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  obecnie  wysłali  kurendy 
z  terminami  przerw  w  dostawie  wody.  Z  kolei  głos  zabrał  Pan  Jerzy  Morrison 
mieszkaniec gminy i zwrócił uwagę, że jest  rozjechana droga na Koloni Ostrowskiej 
koło p.  Abramowicza,  on dwa lata temu zalał  cementem na drodze koło swojego 
budynku i to trzyma. Dalej oznajmił, że przeczytał informację o oddaniu w sierpniu 
Gminnego Centrum Kultury w Tomicach. W związku z tym ma propozycję do pani 
Dyrektor  Gimnazjum  z  Białobłot,  aby  uczniowie  Gimnazjum  przygotowali 
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melodramat  o obronie  Sokratesa.  Następnie   przekazał  książkę do wykorzystania. 
Głos zabrał Pan Andrzej Weber Kierownik WTZ Gizałki i złożył podziękowania dla 
Sołtysa Gizałek  i Leszczycy  za interwencję w sprawie ul.  Polnej. Stwierdził,  że 
samochód WTZ ponosi uszczerbek na tej drodze. Prosi zrobić z tą drogą co tylko jest 
możliwe.  Kolejna  sprawa  dotyczy  wjazdu  do  garaży  straży  przy  ul.  Strażackiej 
w Gizałkach oraz  dojścia do sali strażackiej. Jak wiadomo  odbywa się tam dużo 
zebrań i jest to trochę wizytówka gminy. Przy większych opadach deszczu brak jest 
dojścia  do  sali.  Chodnik  przy  sali  jest  uszkodzony.  Pan  Wójt  wyjaśnił,  że  ul. 
Strażacka jest przyjęta w planie do wykonania. Głos zabrał ponownie pan A. Weber 
i wyjaśnił, że  dach na WTZ częściowo wykonano, pozostała jeszcze część starego 
dachu. Ma nadzieję, że pan Wójt będzie miał to na uwadze. Głos zabrał Pan Marian 
Kaźmierski Sołtys Rudy Wieczyńskiej, Obór  zwrócił się z zapytaniem: czy zostały 
zakupione rury na przepusty przy drodze wojewódzkiej. Oznajmił, że przepusty sami 
wykonają. Pan Wójt wyjaśnił, że rury będą do odbioru w Zakładzie Komunalnym. 
Pan  Marcin  Rola  sołtys  wsi  Dziewiń  zwrócił  się  z  zapytaniem  o  sprawę 
przydomowych oczyszczalni. Jak wie jest lista rezerwowa i czy można jeszcze się 
dołączyć. Pan Wójt wyjaśnił, że na dnień dzisiejszy nie. Gmina składając wniosek na 
dofinansowanie przedsięwzięcia dołączyła wykaz osób i gruntów, na których będą 
instalowane oczyszczalnie. Personalnie osobę można zmienić, natomiast miejsce nie. 
Jeszcze  w  przyszłym  tygodniu  będzie  rozmawiał  w  tej  sprawie  w  Urzędzie 
Marszałkowskim. 
Głos zabrał Pan Tadeusz Kostuj i zwrócił się z prośbą,  aby utwardzić pobocze drogi 
wojewódzkiej  od  Szkoły  Podstawowej  w  Tomicach  do  skrzyżowania.  Powyższy 
wniosek poparła  Dyrektor Szkoły Tomice pani Małgorzata Wąsiewicz. 
 
PUNKT -11- ZAMKNIĘCIE OBRAD.

Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy  dokonał 
zamknięcia  posiedzenia,  o  godzinie  12.30,  jednocześnie  dziękując  wszystkim  za 
udział  w obradach  VII  Sesji Rady Gminy Gizałki  VI  kadencji.

 Protokołowała Przewodniczący Rady Gminy

Teresa Andrzejak Roman Rojewski
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