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Protokół Nr I/2010 

z Sesji Rady Gminy Gizałki VI Kadencji, która odbyła się  

w dniu 02 grudnia 2010 r. 

sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki  

 

 

W pierwszej uroczystej Sesji Rady Gminy udział wzięło 15 radnych, co 

stanowi 100 % składu osobowego. Lista obecności stanowi załącznik  nr 1 do 

protokołu. 

Ponadto w Sesji udział wzięli sołtysi, zgodnie z listą obecności nr 2  oraz 

zaproszeni goście, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, co 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym posiedzenie I Sesji Rady Gminy 

Gizałki otworzył Wiceprzewodniczący Rady Gminy VI Kadencji - Pan 

Tadeusz Kostuj, powitał wszystkich przybyłych na sesję złożył gratulacje 

nowo wybranej radzie złożył również życzenia powodzenia w pracy                 

i gratulacje od Pani Marianny Pietrygi Przewodniczącej V kadencji. Wyjaśnił, 

że Pani Pietryga usprawiedliwiła się sprawami służbowymi i prosiła go           

o zastępstwo. Następnie  poprosił o prowadzenie dalszej części Sesji 

najstarszego wiekiem radnego – Pana Kazimierza Woźniaka do chwili wyboru 

przewodniczącego nowej Rady Gminy. 

 

OTWARCIE  OBRAD 

Radny Pan Kazimierz Woźniak podziękował za powierzoną mu funkcję.        

W miejscu tym otworzył obrady VI kadencji nowo wybranej rady.  Poprosił o 

powstanie i odegranie hymnu państwowego, następnie powitał wszystkich 

obecnych na sali i stwierdził, że na stan 15 radnych obecnych jest 15 radnych 

co stanowi quorum, przy którym można obradować i podejmować uchwały.  

Następnie przystąpiono do złożenia ślubowania przez radnych.  

Przewodniczący obrad Pan Kazimierz Woźniak odczytał rotę ślubowania,       

a kolejno wyczytani radni przez panią Annę Glapę - urzędnika wyborczego 

wypowiedzieli słowo „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. 

Przewodniczący obrad Pan Kazimierz Woźniak przedstawił porządek  

dalszych obrad Sesji : 

             4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej 

             5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. 

             6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego. 

             7. Zakończenie obrad Sesji. 

Pan Kazimierz Woźniak przystąpił do głosowania porządku obrad. Porządek 

obrad I Sesji Rady Gminy Gizałki VI Kadencji został przyjęty jednogłośnie, 
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czyli 15 głosami za. 

 

Przewodniczący obrad Pan Kazimierz Woźniak stwierdził, że Rada Gminy 

przyjęła porządek obrad I Sesji i przystąpiono do realizacji kolejnego punktu 

obrad. 

 

POWOŁANIE KOMISJI SKRUTACYJNEJ 

Przewodniczący obrad oznajmił, że obecnie zostanie powołana Komisja 

Skrutacyjna, która przeprowadzi głosowanie w sprawie wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy, a następnie Wiceprzewodniczącego. 

Następnie poprosił o zgłaszanie 3 kandydatur do pracy w Komisji 

Skrutacyjnej. 

Pan Roman Rojewski zgłosił kandydaturę Pana Mieczysława Sawickiego       

i Zbigniewa Bachorskiego, Pani Beata Strzelewicz zgłosiła kandydaturę Pani 

Grażyny Walczak i Pana Krzysztofa Andrzejewskiego. 

Pan Kazimierz Woźniak zapytał radnych zgłoszonych do pracy w Komisji 

Skrutacyjnej czy wyrażają zgodę. Zgłoszone osoby wyraziły zgodę na 

kandydowanie. Następnie zwrócił się z zapytaniem: czy są  uwagi do komisji 

skrutacyjnej. Nikt nie zgłosił uwag. Pan Kazimierz Woźniak przystąpił do 

głosowania nad składem komisji skrutacyjnej. Stwierdził, że   komisja została 

powołana jednogłośnie tj. 15 głosami za. Rada Gminy w głosowaniu jawnym 

powołała Komisję Skrutacyjną w składzie: 

-  Pan Krzysztof Andrzejewski 

-  Pan Zbigniew Bachorski 

-  Pan Mieczysław Sawicki 

-  Pani Grażyna Walczak  

W miejscu tym Przewodniczący,  stwierdził, że komisja skrutacyjna została 

powołana. 

 

WYBÓR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY 

Przewodniczący obrad oznajmił, że radni przystąpią obecnie do wyboru 

Przewodniczącego Rady Gminy. Przedtem jednak przypomniał członkom 

Rady zasady głosowania, objaśniając że:  

- głosowanie jest tajne, 

- radni głosują na kartkach, które rozda Komisja Skrutacyjna, 

- za głosy ważne uznaje się te, na których postawiono znak "X" w kratce obok  

jednego nazwiska, 

- wybranym zostaje radna/y, który uzyskał największą ilość głosów ważnych 

przy zachowaniu zasad określonych w art. 19 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym, tj. radny wybrany bezwzględną większością głosów w obecności 

co najmniej połowy ustawowego składu rady,  w głosowaniu tajnym. 

Zwrócił się z zapytaniem czy są jakieś niejasności, pytania? Nikt nie zgłosił 

uwag.  
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Następnie Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów na 

Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki.  

Głos zabrał Pan Zenon Tomaszewski i zgłosił kandydaturę Pana Romana 

Rojewskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy. Kandydat 

wyraził zgodę na kandydowanie. 

Pani Grażyna Walczak zgłosiła kandydaturę Pani Beaty Strzelewicz na 

stanowisko Przewodniczącej Rady Gminy uzasadniając, że Pani Strzelewicz 

pełniła funkcję radnej poprzedniej kadencji, jest osobą komunikatywną, 

dyspozycyjną i nadaje się do reprezentowania rady w obecnej Kadencji. 

Kandydatka wyraziła zgodę na kandydowanie. 

Pan Kazimierz Woźniak  poprosił komisję skrutacyjną o przystąpienie do 

pracy i przygotowanie kart do głosowania. W tym czasie poprosił Radnych 

powiatu pleszewskiego z terenu gminy Gizałki o zabranie głosu. Jako 

pierwszy głos zabrał Pan Piotr Kopczyński zwracając się do radnych z prośbą: 

w kampanii wyborczej  był w  wielu domostwach  na terenie gminy i tam 

proszono go, że gdy będzie miał możliwość to ma zwrócić się do nowo 

wybranej rady aby pracowała w spokoju i zgodzie. Aby gazety nie miały tak 

dużo do pisania, aby podjęto wiele pozytywnych uchwał dobrych dla gminy    

i o to by bardzo prosił. Następnie głos zabrała Pani Maria Owczarek - 

Neumann podziękowała wyborcom, którzy jej zaufali i oddali swój głos na jej 

osobę. Oznajmiła, że postara się pracować rzetelnie, współpracować z obecną 

Radą gminy i chciałaby to co mówił przedmówca: aby tak się stało, by byli 

postrzegani zupełnie inaczej. Na zakończenie złożyła podziękowania  

Komitetowi PSL za wystawienie jej kandydatury do rady powiatu. Głos 

zabrał Pan Kazimierz Woźniak podziękował radnym, stwierdził, że jest 

zadowolony, że mamy przedstawicieli w radzie powiatu.  

Komisja skrutacyjna po powrocie rozdała karty do głosowania. Na czas 

liczenia głosów przez Komisję Skrutacyjną Pan Kazimierz Woźniak poprosił 

o zabieranie głosu. O głos poprosił Sołtys Toporowa Pan Ireneusz Zawal 

oznajmił, że ma prośbę do Pani Katarzyny Lochdańskiej by nie brała 

przykładu z poprzednika, radnego Pana Strzyżykowskiego i prosi 

reprezentować jego wieś godnie. O głos poprosił Pan Tadeusz Kostuj 

oznajmił, że powtórzy to co powiedział na spotkaniu gdy były wręczane 

zaświadczenia, aby nie ruszać spraw personalnych związanych z osobami. 

Odpowiadać za siebie i starać się wnosić sprawy merytorycznie. Ponownie 

głos zabrał Pan Zawal i oznajmił, że oczekuje od radnego aby  godnie 

reprezentował. Oznajmił, że  nasłuchał się przez cztery lata Pana Kostuja 

monologów. Pan Kostuj odpowiedział takiego „ ... „   

Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej o rozdanie 

kart do głosowania. Po przeprowadzeniu głosownia komisja opuszcza salę     

w celu dokonania obliczeń i sporządzenia protokołu. Przewodniczący 

zaproponował dalszą dyskusje do czasu ogłoszenia wyników wyborów. Głos 

zabrał ponownie Pan Kostuj i powrócił do  sprawy, którą zaczął aby na sesji 
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poruszać tylko sprawy merytoryczne. Zawsze była to jego propozycja aby 

sołtysi mieli też uchwały. By nie było tu pretensji imiennych. Oznajmił: 

skupmy się nad uchwałami. Z kolei głos zabrał Pan Eugeniusz Walkowiak 

oznajmił: skończmy raz na zawsze z tym, a Pana Kostuja „słówko..” też nie 

było miłe.  

Pan Kazimierz Woźniak poprosił Przewodniczącego Komisji skrutacyjnej      

o ogłoszenie wyników wyborów  

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Grażyna Walczak odczytała 

protokół  z przeprowadzonego głosowania, gdzie na Przewodniczącego Rady 

Gminy wybrano Pana Romana Rojewskiego. W głosowaniu na 

Przewodniczącego Rady Gminy głosowało 15 radnych.  Kandydaci otrzymali 

następujące ilości głosów: 

Roman Rojewski   -     8 głosów 

Beata Strzelewicz  -     7 głosów 

Protokół w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu.  
Pan Kazimierz Woźniak odczytał  uchwałę Nr I/1/2010 Rady Gminy Gizałki 

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki Uchwała stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Pan Kazimierz Woźniak  pogratulował Panu Romanowi Rojewskiemu życząc 

owocnej i rzetelnej pracy na rzecz mieszkańców gminy Gizałki oraz poprosił         

o prowadzenie dalszej części sesji. 

Przewodniczący Rady podziękowała radnemu seniorowi za dotychczasowe 

prowadzenie obrad I części Sesji. Podziękował za wybranie go na 

Przewodniczącego Rady, oznajmił, że jak co niektórzy przedmówcy 

powiedzieli i zastrzegali sobie, że funkcje powinien objąć radny ze stażem, 

przyznaje, że jest radnym pierwszej kadencji. Na pewno to go zmobilizuje do 

jak najlepszej pracy  na rzecz naszej „małej ojczyzny”, naszego środowiska, a 

słowa przekazane przez radnego powiatowego weźmie sobie do serca i 

życzyłby sobie, aby ta Rada pracowała wspólnie i zgodnie na rzecz naszej 

gminy. Następnie Przewodniczący  poinformował o przystąpieniu do 

następnego punktu obrad. 

 

WYBÓR   WICEPRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY GIZAŁKI 

Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie kandydatur na  

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki.  

Zenon Tomaszewski  zgłosił kandydaturę Tadeusza Kostuja  

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady poprosił          

o zgłaszanie kolejnych kandydatur. 

Ponieważ nikt więcej nie podał propozycji Przewodniczący Rady w miejscu 

tym poprosił o  przygotowanie kart do głosowania. Komisja Skrutacyjna 

przystąpiła do przygotowania kart do głosowania.  Przewodniczący Rady 
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poprosił o zabieranie głosu. Głos zabrał  Pan Tadeusz Kostuj poprosił pana 

Wójta o przedyskutowanie  strategi odśnieżania, dodał: wiemy, że Sołtysi 

mają  smyki itd. Głos zabrał sołtys Taczała i oznajmił, że on nie ma smyka. 

Pan Kostuj stwierdził, że jest okazja aby wspomóc tych Sołtysów, którzy  

mają problemy w sprawach odśnieżania, bo jest to bardzo ważna sprawa. 

Radny Zenon Tomaszewski zwrócił się z zapytaniem do pana Wójta kto jest 

odpowiedzialny za „akcje zima”, bo w ub. roku za akcje byli odpowiedzialni 

sołtysi, a teraz nie wie kto. Pan Wójt wyjaśnił, że mamy podpisane umowy     

z osobami, które wykonują usługi związane z odśnieżaniem poszczególnych 

dróg na terenie gminy. Mamy 170 km dróg jest to nie małe wezwanie trzeba 

by mieć potężny Zakład Komunalny. Mamy podział w miejscu tym 

przedstawił, podział  prac na odśnieżanie przez poszczególne osoby, z 

którymi zawarto umowy /tj. p. Jagucki, p. Matelski Mieczysław, p. Frątczak, 

p. Brzeziński/ oraz SKR. Głos zabrał ponownie Pan Zenon Tomaszewski i 

oznajmił, że nieważne z kim zostały pozawierane umowy  na odśnieżanie, ale 

nie można robić sobie żartów. Musi być odpowiedni sprzęt, dodał: możemy 

jechać po tej sesji i stwierdzimy. Dalej stwierdził, niech ten co podpisał 

umowę zrobi to dobrze. Pan Wójt wyjaśnił, że wie jakie powinni mieć 

sprzęty, ale trzeba się liczyć z realnością: powstała dyskusja w tym temacie 

pana Wójta i pana Tomaszewskiego. Pan Przewodniczący poprosił o 

zakończenie dyskusji. Udzielił głosu Sołtysowi Stanisławowi 

Mikołajewskiemu, który oznajmił, że są listy na odśnieżanie, a co  z innymi 

mieszkańcami, którzy są oddaleni od dróg. Pan Wójt wyjaśnił, że  nie mamy 

uprawnień do prywatnych posesji. Mamy takich sytuacji wiele  np. Państwo 

Rybarczyk  gdzie wczoraj Zakład Komunalny tam odśnieżał kilka godzin. Pan 

Zenon Tomaszewski zwrócił się z zapytaniem: czy to prawda że Pan Wójt 

kazał zabrać z Koloni Ostrowskiej smyk na Kolonie Obory. Pan Wójt 

wyjaśnił, że nic jeszcze nie kazał. Pan Tadeusz Kostuj zaproponował spotkać 

się   po sesji aby sprawy problematycznie wyjaśnić.  

W miejscu tym weszła na salę posiedzeń komisja skrutacyjna, objaśniła 

zasady głosowania. Następnie po zebraniu kart do głosowania komisja 

opuściła sale w celu w celu dokonania obliczeń i sporządzenia protokołu.  

W miejscu tym zabrał głos ponownie pan Tadeusz Kostuj i powrócił do 

sprawy odśnieżania. Powstała dyskusja. Głos zabrał Pan Wójt i poprosił o 

zastanowienie się nad II sesją. Dodał, że radni muszą zająć stanowisko            

w sprawie taryfy wody i ścieków zastanowić się nad sprawą podatków, 

wyborem komisji. Pan Kazimierz Woźniak oznajmił, że jeszcze komisje nie 

są powołane. Pan Przewodniczący oznajmił, że po zakończeniu dzisiejszych 

obrad powinni dojść do wspólnego porozumienia, takie jest jego zdanie i o to 

by prosił. Pan Kazimierz Woźniak oznajmił, że ma propozycje jak 

najszybszego terminu kolejnej sesji. Pan Przewodniczący poprosił o zabranie 

głosu panią Prezes Zakładu Komunalnego. Pani Prezes wyjaśniła, że  

kalkulacja przedstawiona przez Zakład musi  7 grudnia wejść w życie. 
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Dodała, że chce rozmawiać z radnymi, a decyzja należy do radnych. Głos 

zabrał Pan Tadeusz Kostuj  i poprosił aby wyjaśnień w tej kwestii  udzielił 

mecenas. Pan Przewodniczący poddał do rozważenia sugestię odbycia sesji w 

czwartek, dał pod rozwagę aby sprawę sesji ustalić wspólnie, podkreślił: 

dialog buduje.  

Po dokonaniu czynności wyborczych i podliczeniu głosów Przewodnicząca 

Komisji Skrutacyjnej odczytała protokół z głosowania: w Sesji na stan 15 

radnych bierze udział 15 radnych. W głosowaniu na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy: głosowało 15 radnych, ważnych głosów oddało12 radnych, 

głosów nieważnych 3.   

Pan Tadeusz Kostuj otrzymał 8 głosów za, 1 głos był przeciw, 3 głosy   

wstrzymujące się.  

 Komisja Skrutacyjna stwierdza, że na Wiceprzewodniczącego  Rady Gminy                                                         

Gizałki w głosowaniu tajnym wybrano radnego  Pana Tadeusza Kostuja. 

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę Nr I/2/2010 Rady Gminy Gizałki            

w sprawie wyboru  Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gizałki załącznik   

nr 6 do protokołu. 

W miejscu tym Przewodniczący Rady złożył gratulacje na ręce nowo 

wybranego Wiceprzewodniczącego. 

Z kolei głos zabrał Pan Tadeusz Kostuj i złożył podziękowania, przeprasza  

wszystkich jeżeli jest taki bezpośredni i mówi co myśli. Zawsze jego 

nadrzędnym celem jest docenienie każdego.  

Ponownie głos zabrał Przewodniczący Rady i oznajmił, że na tym punkcie 

można by zakończyć obrady ale  Pani Sekretarz prosi o ustalenie terminu 

kolejnej sesji. Z jego strony padła propozycja na czwartek za tydzień. 

Następnie poprosił o odpowiedz pana Radcy prawnego na wcześniejsze 

pytanie wiceprzewodniczącego. Pan mecenas wyjaśnił, że termin 45 dni, 

który ma Rada jest terminem ustawowym i jeżeli w tym terminie nie będzie 

podjęta uchwała w sprawie stawek wody, to stawki proponowane przez 

Zakład Komunalny wejdą. Rada może odrzucić te stawki ale tylko wtedy 

kiedy ma prawne uzasadnienie /zarzuci błąd prawny/. Jeżeli to zrobi, to w 

trybie nadzoru Wojewoda  uchyli uchwałę, jeżeli nie dopatrzy się słuszności 

ze strony rady.  Sesja 09 grudnia br. jest po terminie - stawki wejdą, ale jak 

mówił stawki zaproponowane praktycznie i tak wejdą Pan przewodniczący 

podziękował i poprosił o podawanie propozycji terminu sesji. Głos zabrał Pan 

Kazimierz Woźniak i zaproponował datę Sesji na 06 grudnia br.  

Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie propozycji Pana Kazimierza 

Woźniaka. Radni 15 głosami za  przyjęli termin 06 grudnia br. za termin 

kolejnej sesji. 
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ZAKOŃCZENIE 
 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy 

dokonał zamknięcia posiedzenia, o godzinie 10.20, dziękując wszystkim 

jednoczenie za udział w I inauguracyjnej Sesji Rady Gminy Gizałki              

VI kadencji.   

 

 

  Protokołowała                    Przewodniczący Rady  
 

Teresa Andrzejak Roman Rojewski 


