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

    w dniu 28 stycznia 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. Następnie oznajmił, że przed 
przystąpieniem do  obrad  głos zabierze redaktor „Gazety Pleszewskiej”  pan 
Jacek Tomczak. Redaktor oznajmił, że gazeta ogłosiła konkurs na najbardziej 
spektakularne zwycięstwo w wyborach. W głosowaniu udział brali nie tylko 
mieszkańcy gminy Gizałki, ale również innych gmin.  Z przyjemnością chce 
dzisiaj  zakomunikować,  że  głosami  czytelników  w plebiscycie  „Wygrany 
Roku 2010” zwyciężył  Wójt  pan Robert  Łoza.  W miejscu tym w imieniu 
redaktor naczelnej gazety pani Ireny Kuczyńskiej odczytał gratulacje. Dodał, 
że nagrodą od redakcji  jest wolna strona w gazecie, którą pan Wójt może 
zagospodarować informacjami o  sobie lub o gminie. Głos zabrał pan Wójt, 
złożył  podziękowania  wszystkim,  którzy  głosowali  na  jego  osobę. 
Oświadczył, że stronę w gazecie zagospodaruje na potrzeby gminy Gizałki.

Głos zabrał Przewodniczący Rady i stwierdził  quorum Sesji  (15 radnych).

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: 

1)  Uchwała  Nr  VI/22/2011 w   sprawie  zgłoszenia   przedstawiciela  do 
Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
2)  Uchwała  Nr VI/23/2011 w  sprawie  zgłoszenia  przedstawiciela  Gminy 
Gizałki  do  Stowarzyszenia  „Wielkopolski  Ośrodek  Kształcenia  i  Studiów 
Samorządowych w Poznaniu. 
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3)  Uchwała  Nr  VI/24/2011 w  sprawie  trybu   i  sposobu  powoływania 
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania.
4) Uchwała Nr VI/25/2011 w sprawie zmian w uchwale Nr III/8/2010 Rady 
Gminy Gizałki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień 
w podatku od nieruchomości.
5) Uchwała Nr VI/26/2011  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
6)  Uchwała  Nr  VI/27/2011 w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Gizałki na lata 2011 - 2019.
7)  Uchwała  Nr  VI/28/2011  w   sprawie  zaciągnięcia   pożyczki   na 
wyprzedzające  finansowanie  zadań  inwestycyjnych  realizowanych  w  roku 
budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych.
8)  Uchwała  Nr  VI/29/2011 w   sprawie  zaciągnięcia   pożyczki  na 
wyprzedzające  finansowanie  zadania   inwestycyjnego  realizowanego 
w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych.
9)  Uchwała  Nr  VI/30/2011 w   sprawie   zaciągnięcia  kredytu   na 
finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
10)  Uchwała  Nr  VI/31/2011 w  sprawie  zaciągnięcia   kredytu  na 
finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2011. 
11) Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 
       rok.

  6. Przyjęcie planów pracy poszczególnych Komisji Rady Gminy Gizałki 
      na 2011  rok.  

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

10. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący  Rady  zwrócił  się  z  zapytaniem:  kto  jest  za  przyjęciem 
przedstawionego  porządku  obrad  ?  Radni  nie  wnieśli  uwag,  jednogłośnie 
przyjęli zaproponowany porządek.

Głos  zabrał  Wiceprzewodniczący  Rady  i  oznajmił,  że  z  powodu  małej 
niedyspozycji  Przewodniczącego,  będzie  go  zastępował  w  niektórych 
punktach obrad Sesji. 

PUNKT  3  -  PRZYJĘCIE  PROTOKOŁU  Z  OSTATNIEGO 
POSIEDZENIA
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, 
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stwierdzając, że zapoznają się z nim indywidualnie.

PUNKT   4   -   INFORMACJA   Z  DZIAŁALNOŚCI  WÓJTA 
W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM
Wiceprzewodniczący  Rady  oznajmił,  że  informacja  była  przedstawiona na 
komisjach.  Głos  zabrała  pani  Beata  Strzelewicz  i  oznajmiła,  że  nie  było 
dyskusji  nad  tematem.  Wobec  czego  prosi  o  odpowiedź  na  pytanie: 
13 stycznia  br.  odbyło się  spotkanie  z  Przewodniczącymi   KGW i  z  tego 
wynika,  że  planowane  są  wybory  do  Zarządu  KGW,  chciałaby  uzyskać 
odpowiedź czy ustalono termin, miejsce? Pan Wójt wyjaśnił, że w sprawie 
wyborów   decyzje  podejmą  panie  z  KGW,  w  te  sprawy  nie  ingerował. 
Ponownie głos zabrała pani Beata Strzelewicz i zwróciła się z zapytaniem: 
w  dniu  18  stycznia  br.  odbyło  się   spotkanie  z  projektantem  urządzeń 
melioracyjnych, które  powinny być wykonane  w miejscowości   Wronów, 
jakie  są  wyniki,  plany?  Pan Wójt  wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o  urządzenia 
melioracji  wodnych,  to  w  tym  roku  będą  musieli  wykonać  przynajmniej 
kilkanaście  różnych  przedsięwzięć.  Głównie  chodzi  o  przebudowę 
przepustów na drogach gminnych, jest problem w miejscowości Wronów, jest 
tam  kilka  posesji  podtapianych  wodami  opadowymi.  Podtapianie  jest 
spowodowane  poziomem  terenu.  Należy  wykonać  tam  pilne  prace 
melioracyjne między innymi krótki odcinek kanalizacji deszczowej oraz rów 
melioracyjny,  który  będzie  odprowadzał  wody  opadowe  z  części 
miejscowości. 
Kolejne  pytanie  dotyczyło  narady   z  pracownikami  w  sprawie  zakresu 
obowiązków i  reorganizacji  Urzędu  Gminy.   Jakie  zmiany  się  przewiduje 
w Urzędzie, czy jest w zamiarze powołanie stanowiska wicewójta. Pan Wójt 
wyjaśnił, że po zapoznaniu się z regulaminem organizacyjnym Urzędu oraz 
funkcjonowaniem  Urzędu  stwierdził,  że  należy  bardziej  wyraziście 
wyodrębnić poszczególne referaty. W związku z czym każdy referat będzie 
miał  kierownika.  Kierownik  będzie  miał  przypisane  konkretne  zadania 
między  innymi  w zakresie   nadzoru  nad  zadaniami  wykonywanymi  przez 
podległych  pracowników.  Jeżeli  chodzi  o  stanowisko  wicewójta  to  był 
powołany wcześniej, nie został odwołany, jest, więc takich zamiarów nie ma 
by zmieniać coś w tym zakresie. 
Kolejne pytanie  dotyczyło spotkania z Kierownikiem Powiatowego Urzędu 
Pracy  rozumie,  że  tu  chodzi  o  zatrudnienie  pracowników w ramach  prac 
interwencyjnych  wiosna,  lato:  czy  można  wiedzieć  jaka  ilość  osób  jest 
przewidziana?
Pan Wójt  wyjaśnił,  że  w ramach tych prac  przewidziane  jest  zatrudnienie 
20 osób. 
Następnie  pytanie  dotyczyło  klubu  „Unia  Szymanowice”,  ponieważ, 
w budżecie jest uwzględniona zmiana jeżeli chodzi o dofinansowanie,  ale w 
całym   terminarzu pana Wójta nie ma spotkania z panem Prezesem. Na jakiej 
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zasadzie to dofinansowanie się odbyło ?. 
Pan Wójt wyjaśnił, że obecnie nie ma jeszcze dofinansowania, obecnie  jest 
złożony wniosek na kwotę. Uzgodniono na posiedzeniu Komisji Wspólnych, 
że  w miesiącu lutym odbędzie  się  spotkanie  z  Prezesem,  na  którym  pan 
Prezes przedstawi plan pracy i zadań na 2011 rok. 
Przewodniczący Rady poprosił o kolejne pytania. Nikt z radnych nie zabrał 
głosu. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 
PUNKT 5 - INFORMACJA Z FUNKCJONOWANIA 
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 6 - PODJĘCIE UCHWAŁ
1)  Uchwała  Nr  VI/22/2011 w   sprawie  zgłoszenia   przedstawiciela  do 
Powiatowej Rady Zatrudnienia. 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały,  a następnie poprosił 
o  zgłaszanie  propozycji.  Głos  zabrał  pan  Zenon  Tomaszewski  i  zgłosił 
kandydaturę pana Zbigniewa Bachorskiego.  Pan Zbigniew Bachorski wyraził 
zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy 
są inne kandydatury. 
Nikt z radnych nie zgłosił innych propozycji, wobec czego Przewodniczący 
Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.  Podczas głosowania na sali 
obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  VI/22/2011 w  sprawie 
zgłoszenia   przedstawiciela  do  Powiatowej  Rady  Zatrudnienia  została 
przyjęta  jednogłośnie,  czyli  15  głosami  za stanowi  załącznik  nr  6  do 
protokołu.  Wiceprzewodniczący  Rady  odczytał  dwa  ostatnie  paragrafy 
uchwały. 

2)  Uchwała  Nr VI/23/2011 w  sprawie  zgłoszenia  przedstawiciela  Gminy 
Gizałki  do  Stowarzyszenia  „Wielkopolski  Ośrodek  Kształcenia  i  Studiów 
Samorządowych w Poznaniu”. 
Wiceprzewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały,  a następnie poprosił 
o  zgłaszanie  kandydatur.  Głos  zabrał  Zenon  Tomaszewski  zgłosił 
kandydaturę  Pana  Wójta  Roberta  Łoze.  Pan  Wójt  wyraził  zgodę. 
Przewodniczącego Rady poprosił o przegłosowanie Podczas  głosowania na 
sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr VI/23/2011 w sprawie 
zgłoszenia przedstawiciela Gminy Gizałki do Stowarzyszenia „Wielkopolski 
Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu  została przyjęta 
jednogłośnie, czyli 15 głosami za i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

3)  Uchwała  Nr  VI/24/2011 w  sprawie  trybu   i  sposobu  powoływania 
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i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
poprosił o zabieranie głosu.   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 VI/24/2011 
w sprawie trybu  i sposobu powoływania  i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego  oraz  szczegółowych  warunków  jego  funkcjonowania 
została  przyjęta  jednogłośnie,  czyli  15 głosami  za  i  stanowi załącznik nr 
8 do protokołu. 

4) Uchwała Nr VI/25/2011 w sprawie zmian w uchwale Nr III/8/2010 Rady 
Gminy Gizałki z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień 
w podatku od nieruchomości
Wiceprzewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały. Poprosił o zgłaszanie 
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 VI/25/2011 zmieniająca uchwałę w 
sprawie  wprowadzenia  zwolnień  w  podatku  od  nieruchomości.  została 
przyjęta jednogłośnie, czyli 15 głosami za  i stanowi załącznik nr 9.

5) Uchwała Nr VI/26/2011  w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie 
w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Wiceprzewodniczący Rady  odczytał projekt uchwały. Przewodniczący Rady 
poprosił o zgłaszanie 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 VI/26/2011 
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków 
stanowiących fundusz sołecki  została przyjęta jednogłośnie, czyli 15 głosami 
za  i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

6)  Uchwała  Nr  VI/27/2011 w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  Prognozy 
Finansowej Gminy Gizałki na lata 2011 - 2019.
Wiceprzewodniczący Rady  odczytał  projekt  uchwały.   Następnie  poprosił 
panią  Skarbnik  o  przedstawienie  opinii  RIO.  Pani  Skarbnik  wyjaśniła,  że 
uchwała  o  wieloletniej  prognozie  finansowej  jest  podejmowana  po  raz 
pierwszy na lata od 2011-2019. Mamy obowiązek złożenia jej do RIO celem 
zaopiniowania. W miejscu tym odczytała opinię RIO z dnia 20 grudnia 2010 
r. o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gizałki. Opinia jest 
pozytywna z uwagami w pkt III uzasadnienia i stanowi załącznik nr  11.
Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  Podczas 
głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych. Uchwała  Nr  VI/ 
27/2011 w  sprawie  uchwalenia  wieloletniej  Prognozy  Finansowej  Gminy 
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Gizałki na lata 2011 - 2019 została przyjęta jednogłośnie, czyli 15 głosami za. 
Stanowi ona załącznik Nr 12 do protokołu.

7)  Uchwała  Nr  VI/28/2011  w   sprawie  zaciągnięcia   pożyczki   na 
wyprzedzające  finansowanie  zadań  inwestycyjnych  realizowanych  w  roku 
budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych.
Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały. Przewodniczący Rady poprosił 
o zgłaszanie uwag, jeśli takie mają  miejsce. 
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 VI/28/2011 w  sprawie zaciągnięcia 
pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadań  inwestycyjnych 
realizowanych  w  roku  budżetowym  2011  z  udziałem  środków  unijnych 
została podjęta jednogłośnie czyli 15 głosami za. Stanowi ona załącznik Nr 
13 do protokołu.

8)  Uchwała  Nr  VI/29/2011 w   sprawie  zaciągnięcia   pożyczki  na 
wyprzedzające  finansowanie  zadania   inwestycyjnego  realizowanego 
w roku budżetowym 2011 z udziałem środków unijnych.
Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Przewodniczący Rady poprosił  o zgłaszanie uwag, jeśli takie mają  miejsce. 
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 VI/29/2011 w  sprawie zaciągnięcia 
pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie  zadania   inwestycyjnego 
realizowanego   w  roku  budżetowym 2011  z  udziałem środków  unijnych. 
została podjęta jednogłośnie czyli 15 głosami za. Stanowi ona załącznik Nr 
14 do protokołu.

9)  Uchwała  Nr  VI/30/2011 w   sprawie   zaciągnięcia  kredytu   na 
finansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2011 oraz spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów.
Wiceprzewodniczący odczytał treść uchwały. Przewodniczący Rady poprosił 
o  zgłaszanie  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 VI/30/2011 
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.  Stanowi 
ona załącznik Nr 15 do protokołu.

10)  Uchwała  Nr  VI/31/2011  w  sprawie  zaciągnięcia   kredytu  na 
finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2011. 
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Wiceprzewodniczący odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 
Przewodniczący Rady poprosił  o zgłaszanie uwag, jeśli takie mają  miejsce. 
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 VI/31/2011 w sprawie zaciągnięcia 
kredytu na  finansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego w roku 2011 
została podjęta jednogłośnie czyli 15 głosami za. Stanowi ona załącznik Nr 
16 do protokołu.

11) Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 
       rok.
 -  odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2011
Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt został przedłożony w ustalonym 
terminie, wszyscy Radni zapoznali się z projektem uchwały, w związku z tym 
czy projekt uchwały  należy odczytać? 
Głos zabrała pani Teresa Majdecka oznajmiła, że nie ma potrzeby odczytania, 
ponieważ  projekt  uchwały  był  omawiany  na  komisjach.  Przewodniczący 
Rady zwrócił się z zapytaniem czy Rada zgadza się z powyższym wnioskiem. 
Radni zaakceptowali zgłoszony wniosek.

-   odczytanie  opinii  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  o  projekcie 
uchwały  budżetowej na rok 2011.
O odczytanie opinii RIO Przewodniczący Rady poprosił panią Skarbnik. 
Opinia RIO z 20 grudnia 2010 r. o projekcie uchwały budżetowej jest 
pozytywna z uwagami w pkt IV uzasadnienia. Stanowi ona załącznik Nr 17 
do protokołu.

  -  opinie komisji stałych  do projektu budżetu na rok 2011. 
Przewodniczący Rady oznajmił, że do projektu budżetu pan Wójt wprowadził 
szereg  autopoprawek.  Następnie  poprosił  panią  Przewodnicząca  Komisji 
Budżetu  o  odczytanie  opinii  Komisji  Stałych  Rady  Gminy  Gizałki  do 
projektu  budżetu  na  rok 2011.  W  miejscu  tym nastąpiło  odczytanie  w/w 
opinii. Komisje stałe pozytywnie zaopiniowały projekt budżetu gminy na rok 
2011. Opinia komisji stanowi załącznik Nr 18 do protokołu. 
 
-  przedstawienie  autopoprawek  Wójta  Gminy  Gizałki  do  projektu 
uchwały budżetowej na rok 2011.
Przewodniczący Rady poprosił pana Wójta o przedstawienie autopoprawek. 
Pan Wójt przedstawił propozycje autopoprawek. Stanowią  załącznik Nr 19 
do protokołu. Następnie oznajmił, że autopoprawki były przedstawiane  na 
posiedzeniach komisji, była nad nimi dyskusja w związku z powyższym prosi 
o przyjęcie i wprowadzenie do zmienionego budżetu. Przewodniczący Rady 
poprosił  o zgłaszanie uwag, jeśli takie mają  miejsce.  Nikt z radnych nie 
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zabrał głosu

-  głosowanie  wniesionych  propozycji  autopoprawek  Wójta   Gminy 
Gizałki. 
Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wniesione  autopoprawki. 
Radni jednogłośnie (15 głosami za) przyjęli autopoprawki. 
Wiceprzewodniczący  odczytał  projekt  uchwały.  Przewodniczący  Rady 
poprosił o zgłaszanie uwag, jeśli takie mają miejsce. Nikt z radnych nie zabrał 
głosu.

 -  głosowanie   uchwały  w sprawie  uchwalenia  budżetu  gminy  na  rok 
2011.
Przewodniczący Rady poddał uchwałę  pod głosowanie. Podczas głosowania 
na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr VI/32/2011 w sprawie 
uchwalenia  budżetu  gminy  na  2011  rok  została  podjęta  jednogłośnie  (15 
głosami za) i Stanowi  załącznik Nr 20 do protokołu.

PUNKT 7 - PRZYJĘCIE PLANÓW PRACY POSZCZEGÓLNYCH 
KOMISJI RADY GMINY GIZAŁKI  NA 2011  ROK 
              
Przewodniczący Rady oznajmił, że plany pracy zostały przedstawione prosi o 
zgłaszanie uwag, jeśli takie mają miejsce. Nikt z radnych nie zabrał głosu. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie  plany pracy komisji.
Radni jednogłośnie przyjęli plany pracy komisji na rok 2011. 

PUNKT 8 -  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Przewodniczący Rady przypomniał, aby interpelacje były składane na piśmie. 
Oznajmił, że takich nie otrzymał. 
Głos  zabrał  Pan  Krzysztof  Andrzejewski  zwrócił  się  z   zapytaniem 
o oświetlenie  ponieważ na Komisjach Łączonych pan Wójt  mówił,  że  nie 
będzie  zakładanych  lamp,  aby  nie  oświetlać  prywatnych  ogródków. 
Mieszkańcy  pytają  czy  pan Wójt  nie  będzie  już  lamp zakładał,  czy  może 
kiedyś w tych punktach ciemnych będą lampy. 
Pan Wójt  wyjaśnił,  że  jeżeli  chodzi  o montaż lamp przy naszych drogach 
gminnych to w budżecie na ten rok nie zaplanowano żadnych kwot na montaż 
dodatkowego oświetlenia ulicznego. To co było wcześniej zaplanowane, to 
będzie wykonane, czyli w miejscowości Gizałki. Natomiast te lampy, które 
zostały  założone  a  nie  są  uruchomione  będą  uruchomione.  Założenie 
pojedynczych lamp w miejscach szczególnie niebezpiecznych  /głównie  przy 
drogach wojewódzkich/ będzie trzeba  rozważyć, będą  wspólnie uzgadniać, 
czy  jest  to  zasadne.  Na ten rok nie  przewidujemy montażu lamp w ciągu 
ulicznym. Co będzie w roku przyszłym zdecyduje Rada. 
Głos  zabrał  pan  Józef  Taczała,  Sołtys  wsi  Kolonia  Obory  i  zwrócił   się 
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z zapytaniem o planowane lampy na wsiach. Pan Wójt wyjaśnił, że z tego co 
ma zapisane to wynika, że to  co zaplanowano w większości zrealizowano. A 
co  nie  zrealizowano  to  nie  będzie,  ponieważ  nie  ma  zabezpieczonych 
środków  finansowych  na  ten  rok.  Chyba,  że  jest  to  sytuacja  wyjątkowa. 
Natomiast w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej  na rok przyszły są zapisane 
środki  finansowe  na  wykonanie  oświetlenia  ulicznego  przy  ul.  Kaliskiej 
i w Rudzie Wieczyńskiej przy drodze wojewódzkiej.  Ponownie głos zabrał 
pan  Józef  Taczała  stwierdzając,  że  w  miejscowości  Kolonia  Obory 
zaplanowano około 17 lamp i zadnia nie wykonano. Pan Wójt wyjaśnił, że nie 
ma na to dokumentów. Jeśli takie dokumenty są, zostały umowy podpisane to 
sprawdzi czy taka sytuacja miała miejsce. Na terenie gminy są  też lampy 
zamontowane  nie  uruchomione  i  te  lampy  zostaną  uruchomione 
w najbliższym czasie. Oznajmił, że ewentualnie  zainstalowane zostaną lampy 
w ramach funduszu sołeckiego, jeżeli Rada Sołecka ustali, że będą realizować 
oświetlenie,  Taka  sytuacja  jest  w Czołnochowie.  Głos  zabrał  pan Tadeusz 
Kostuj  oznajmiając, że ma taką  refleksję, artykuł sprzed 10 lat w „Gazecie 
Pleszewskiej”  gdzie  jest  interpelacja  dotycząca  oświetlenia  ul.  Długiej. 
Składał tę interpelację   z uzasadnieniem, co roku była ponawiana. Weszły na 
pewno  pewne  środki  w  ramach  oświetlenia,  które  będą  realizowane 
w  ciągu  kolejnych  lat.  Następnie  zwrócił  się  do  Sołtysów  aby  się  nie 
obawiali, że jest w budżecie pozycja /dlatego, że sołtysi  nie  mają materiałów 
sesyjnych do rąk o co wielokrotnie wnioskował/ Możne być taka sytuacja, że 
był impuls, że jest sprawa oświetlenia, ale nie ma określenia w jakim zakresie 
to było, czy w sprawie dokumentacji, czy już konkretnie lampy, czy ta lampa 
może być w którymś kolejnym roku. 
Głos zabrał Pan Tomaszewski i  zwrócił się z prośbą  aby pan Wójt sprawdził 
jak było z lampami w Kolonii Obory. Dodał, że Sołtys z Kolonii Obory  ma 
słuszną  rację  lampy  w  tej  miejscowości  były  zaplanowane,  miały  być 
założone.
Głos zabrała pani Skarbnik i wyjaśniła, że  lampy te były w budżecie roku 
ubiegłego.  

PUNKT  9 -  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI
Głos zabrała Pani Beata Strzelewicz i zwróciła się z prośbą o przekazanie do 
odpowiednich  służb wniosku w sprawie rowu Młynikowskiego. Od pewnego 
czasu jest tam potężna wyrwa, która ma niesamowity wpływ na odwodnienie 
terenu. Oznajmiła, że jest parę miejsc gdzie  bobry znów zaczynają działać. 
W razie podjętej interwencji służy zdjęciami, wskaże miejsce. 
Pan  Piotr  Kopczyński,  Radny  Rady  Powiatu  zwrócił  się  z  prośbą 
o  interwencję  w  sprawie  remontu  przepustu  na  drodze  gminnej 
w miejscowości Ruda Wieczynska, jest to na końcu gminy, granica jest za 
przepustem. Znaczny udział przy uszkodzeniu mostku brały bobry. Wyjaśnił, 
że  lokalizacja znajduje się   od p. Kałmuckiej w dół w kierunku tzw. lasu.
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Pan  Kazimierz  Czajczyński,  sołtys  wsi  Kolonia  Ostrowska  i  Studzianka 
zgłosił  sprawę postawienia  barierek przy  przepuście, który znajduje się na 
drodze gminnej w Koloni Ostrowskiej   za p.  Fimiakiem. (przepust  jest  na 
zakręcie i jest zarwany)
Pan Zenon Tomaszewski zgłosił naprawę  zarwanych  przepustów na Koloni 
Obory koło p.  Michalaka,  oraz na Świerczynie na drodze gminnej koło p. 
Małowskiego. 
Głos zabrał  Pan Henryk Glapa,  sołtys wsi  Czołnochów  ponowił  wniosek 
w  sprawie  zamontowania  barierek  na  drodze  gminnej  koło  pana  Kubiaka 
w Nowej Wsi. 
Pan Wójt wyjaśnił, że sprawa barierek jest zgłoszona. 
Pan  Zbigniew  Ostrowski  sołtys,  wsi  Szymanowice  zgłosił,  wniosek 
mieszkańców, zalany park.
Pan Wójt wyjaśnił, że  można to naprawić tylko w  jeden sposób wykonując 
przepust pod drogą gminną. Myślał, że uda się to zrobić przy okazji budowy 
kanalizacji sanitarnej, która  będzie robiona  ze względu na ścieżkę rowerową, 
wzdłuż ul. Długiej w Szymanowicach. Dalej stwierdził, że być może trzeba 
będzie zareagować szybciej, ale wiąże to się z uszkodzeniem drogi asfaltowej 
gminnej. 
Ponownie głos zabrał  Sołtys pan Henryk Ostrowski i oznajmił, że jak będzie 
taka potrzeba to są w stanie przekazać pieniądze z funduszu sołeckiego na ten 
cel.  
Pan Henryk Szymczak sołtys, wsi Orlina  zgłosił wniosek w sprawie tablic - 
ogłoszeń, które miały być na każdym sołectwie. W Sołectwie Orlina nie ma 
takiej tablicy. 
Pan Wójt  wyjaśnił,  że  trzeba by zakupić tablice,  należy zrobić  rozeznanie 
w tym temacie.
Pan Krzysztof  Andrzejewski  zgłosił,  że   Zakład Komunalny Czermin  jak 
odśnieżał  to uszkodził chodnik /tak sądzi/ przy drodze powiatowej. Szkoda 
aby to dalej było niszczone. Jeżeli by była taka możliwość to prosi naprawić. 
Jest to koło posesji p. Drobniewskiego. 
Pan  Tadeusz  Kostuj  zwrócił  się  o  realizacje  zadań:  udrożnienie  rowów 
i odprowadzenie wody m. innymi z ulicy Wierzbowej, Ogrodowej, Kościelnej 
(park), Długiej. Naprawa lampy na ulicy Polnej przy posesji p. Glapy (lampa 
ciągle miga) i ulicy Wrzesińskiej przy posesji p. Radolińskich.
Wycięcie nachylonego drzewa na ulicy Kościelnej na przeciw posesji p. 
Dawid. Osadzenie słupków z nazwą ulic Polna, Lipowa (są wyrwane).
Wprowadzenie  inwestycji  -  wykonania  napraw  dróg  na  ulicy 
Kwiatowej,Wierzbowej, Polnej i Al. Niepodległości. 
Naprawa dziur na drodze powiatowej   (ulica Lipowa, Długa) i w kierunku 
Tomic). Jeżeli chodzi oświetlenie wejść w kontakt z instytutem poszanowania 
energii  np. lamy solarne. /dotacje/ 
Zwrócił się do radnego powiatowego z prośbą o interwencje i analizę stanu 
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mostu. Po ostatnich wysokich stanach wód przęsła się zachwiały, są drobne 
uszkodzenia.  Kolejna  sprawa  dotyczy  wzmocnienia  wałów  ze  środków 
Zarządu  Gospodarki  Wodnej  i  Melioracji  w  Poznaniu  i  innych  wyższych 
szczebli.
Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o sprawę wałów to zgłaszał do WZMiUW 
bardzo  zły  stan  techniczny  wałów  na  terenie  gminy.  Chodzi  o  wały  od 
Gizałek  w  kierunku  Szymanowic,  Tomic  i  kierunek   na  Ciemierów.  Ta 
inwestycja jest umieszczona w planie. WZM nie podaje terminu kiedy będzie 
realizacja, jest to kwestia środków. Przewidziana jest przebudowa, która jest 
kosztowną inwestycją.   
Pani Beata Strzelewicz zgłosiła sprawę  lamp na krzyżówce ul. Wrzesińska. 
Wodna,  Leśna.  Wyjaśniła,  że  była  ekipa,  zaczęli  robić,  ale  światła  nie 
działają. 
Pan Wójt wyjaśnił, że zmienił się operator jeżeli chodzi o obsługę serwisową.
Pan  Przewodniczący  zgłosił  w  Rudzie  Wieczyńskiej  sprawę źle  świecącej 
lampy na skrzyżowaniu. 
Głos zabrał Pan Wójt i zwrócił się  z prośbą  o zgłaszanie awarii  oświetlenia 
na piśmie. 
Pan  Kazimierz  Woźniak  zgłosił  sprawę  uzupełnień  wyrw  na  drodze 
Białobłoty - Orlina. 
Pan Wójt stwierdził, że najgorzej wygląda sprawa drogi Wronów  w kierunku 
Wierzchy oraz w kierunku na Toporów. 
Sołtys pan Henryk  Glapa zgłosił,  że   jadąc w kierunku  do Szymanowic 
niedaleko jego posesji drzewo wchodzi w linię energetyczną.
Głos zabrał Pan Wójt i poinformował, że dniu 15 lutego br. w godzinach od 
11,00 - 15,00  odbędzie się szkolenie WOKISS  dla radnych Gminy Gizałki 
i Gminy Chocz. 

PUNKT 10 -  ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy 
dokonał  zamknięcia  posiedzenia,  o  godzinie  11.25,  jednocześnie  dziękując 
wszystkim  za  udział   w  obradach   VI  Sesji  Rady  Gminy  Gizałki 
VI  kadencji.  

 Protokołowała               Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak                                                              Roman Rojewski
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