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Protokół nr XXXIII/2022 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

31 marca 2022 roku 

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 zaproszeni goście: 

 

Pan Robert Łoza – Wójt Gminy Gizałki 

Pani Monika Błaszczyk – Sekretarz Gminy Gizałki 

Pani Donata Potocka – Skarbnik Gminy Gizałki 

Pan Marcin Rajman – Radca prawny 

 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2  

Przewodniczący Rady Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.   

Następnie stwierdził kworum Sesji (15 radnych).  

 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXIII  SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Gizałki. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 
 

1) w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu; 

 

2) w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe; 

 

3) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty ryczałtowej                                                

za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu 

składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

 

4) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2022; 

 

5) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli – logopedów; 

 

6) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli – psychologów; 
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7) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli – pedagogów; 

 

8) w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego „Smerfy” w Nowej Wsi; 

 

9) w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022; 

 

10) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 

2022 – 2031. 

 

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Informacje i wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania lub uwagi do porządku obrad? 

 

Radny Tadeusz Kostuj zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowych 

punktów: pierwszy w sprawie obniżenia stawek podatków do poziomu przed podwyżką. 

Poinformował, że uzasadnienie jest zgodne z tym, co zauważył Radny Bachorski najpierw 

podniesienie podatków a później pensji niektórym osobom koliduje z interesem społecznym.  

Punkt drugi obniżenie diet i pensji Wójta, do poziomu symbolicznych kwot. Dodał, że po 

odbytej w dniu wczorajszym komisji łączonej wiedzą, że brakuje środków na wiele spraw. Przy 

czym pensja wójta, gdyby chodziło o prywatne i kolegów, to jak najbardziej, jak najwięcej, 

natomiast z publicznych pieniędzy, to tak jak było podane w propozycji Radnego.  

W punkcie trzecim zaproponował, żeby przegłosowano fundusz na rzecz osób 

poszkodowanych w wyniku różnego rodzaju kataklizmów, nieszczęść, które ostatnio miały 

miejsce, począwszy od przejścia wichur poprzez pogorzelców. Z tych pieniędzy, które by 

zaoszczędzili  wspierali by osoby poszkodowane.  

 

Przewodniczący Rady zapytał, w jaki sposób ma te punkty wprowadzić do porządku?  

 

Radny Tadeusz Kostuj  odpowiedział, że tak, jak to pan Walendowski miał wprowadzone. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Radny Walendowski przygotował uchwałę. Dodał,  

jeżeli Radny będzie miał te punkty przygotowane, to będzie to rozpatrywał. Póki co, większego 

pijaru w tej kadencji nie słyszał.   

 

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz 1 „wstrzymujących się” Rada Gminy 

przyjęła porządek obrad. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają pytania. 

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz 1 „wstrzymującym się”  Rada Gminy 

przyjęła protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Gizałki. 
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Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał, jak wygląda pomoc finansowa dla mieszkańców gminy 

poszkodowanych w wyniku przejścia silnie wiejącego wiatru. 

Wójt odpowiedział, że na terenie gminy zostały uszkodzone 23 obiekty. Każda ze szkód była 

weryfikowana przez komisję powołaną przez Wójta. Zostały złożone cztery wnioski do 

wojewody w sprawie odszkodowania z tytułu szkód i klęsk żywiołowych. Oczekują za ich 

rozpatrzeniem. W międzyczasie wypłacili poszkodowanym mieszkańcom zasiłki celowe do 

maksymalnej wysokości 6 tys. zł, ponieważ takie środki gmina może przekazać. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ  

 

Uchwała nr XXXIII/243/2022 w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radny Tadeusz Kostuj poprosił o krótkie omówienie projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady powiedział, że na posiedzeniu komisji łączonej poprosił 

Przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji o omówienie uchwały. Przewodniczący 

omówił w szczegółach projekt tej uchwały, Pan nie miał pytań. 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że chodzi o omówienie dla mieszkańców. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że sesja jest dla Rady, nie tylko dla mieszkańców. Dodał, 

że Radny jest dokładnie poinformowany i może to wszystko przekazać mieszkańcom. Jeszcze 

jak Radny w swoim stylu opowie, to na pewno będą dobrze poinformowani.  

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz 1 „wstrzymującym się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXXIII/243/2022 w sprawie przekazania petycji do właściwego podmiotu, 

która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXIII/244/2022 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXIII/244/2022 w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, która stanowi załącznik 

nr 8 do protokołu.  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXIII/245/2022 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXIII/245/2022 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty 

ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz warunków i trybu składania 

deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, która stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu.  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXIII/246/2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 

2022 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radny Tadeusz Kostuj zapytał, jak w tym zakresie przedstawia się informacja dla  

mieszkańców oraz edukacja szkolna. Dodał, że nie spotkał się z przekazywaniem tych 

informacji poprzez broszury czy inne formy.  

Wójt odpowiedział, że starają się informować mieszkańców o zasadach utrzymywania zwierząt 

domowych szczególnie kotów i psów. Wysyłane są kurendy, zamieszczają informacje na 

stronie internetowej. Informują poprzez portal społecznościowy. W niektórych sytuacjach 

starają się doprowadzać do adopcji zwierząt. W 2021 roku 13 psów zostało przekazanych do 

adopcji. Wcześniej na jednej z posesji było 27 psów, które również przekazano do adopcji. 

Przed przekazaniem zwierzęta podlegają sterylizacji, koszty zabiegów ponosi gmina. Roczne 

koszty wahają się między 15-16 tys. zł. W znacznej części na te koszty składa się również 

opieka weterynaryjna. Zdarzają się też przypadki potrąceń zwierząt łownych na drogach, tymi 

tematami również się zajmują. Dodał, że są zadowoleni z obsługi weterynaryjnej oraz zawartej 

umowy. Zaapelował do mieszkańców o ograniczanie ilości psów na nieruchomościach. Dodał, 

że rozmnażanie zwierząt w sposób niekontrolowany jest kłopotliwe i kosztochłonne również 

dla gminy, ponieważ często zwierzęta te stają się bezdomne. Gmina ma obowiązek 

zaopiekować się bezdomnymi zwierzętami i w związku z tym ponosi określone koszty.    
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Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXIII/246/2022 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2022, 

która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXIII/247/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczycieli – logopedów 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXIII/247/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli – logopedów, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXIII/248/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  

wymiaru godzin zajęć nauczycieli – psychologów 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXIII/248/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli – psychologów, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXIII/249/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego  

wymiaru godzin zajęć nauczycieli – pedagogów 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXIII/249/2022 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli – pedagogów, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXIII/250/2022 w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego 

„Smerfy” w Nowej Wsi 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radny Tadeusz Kostuj zapytał, czy wiadomo ile dzieci będzie uczęszczało do przedszkola.  
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Wójt odpowiedział, że 53 dzieci, ale ta liczba może zmienić, ponieważ są w trakcie rekrutacji.   

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz 1 „wstrzymującym się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXXIII/250/2022 w sprawie przekształcenia Przedszkola Publicznego 

„Smerfy” w Nowej Wsi, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXIII/251/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXIII/251/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022, która stanowi 

załącznik nr 22 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXIII/252/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2022 – 2031 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXIII/252/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2022 – 2031, która stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

PUNKT – 6 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

Wójt powiedział, że pierwsza interpelacja Radnego Zbigniewa Bachorskiego skierowana do 

Wójta dotyczyła spraw powiatu. Interpelacja została przekazana według właściwości do 

Zarządu Dróg Powiatowych w Pleszewie. Zarząd udzielił Radnemu odpowiedzi. 

 

Kolejna interpelacja Radnego Zbigniewa Bachorskiego w sprawie projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych Czołnochów, 

Szymanowice i Tomice, dotyczyła uchwały z dnia 21 X 2021 r. Radny sformułował cztery 

pytania: Co jest powodem przystąpienia do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu dla wybranych terenów jeżeli wcześniej 

miejscowości: Czołnochów, Szymanowice i Tomice zostały objęte uchwałą o sporządzeniu 

planu miejscowego. Czy wpłynęły jakieś wnioski mieszkańców, właścicieli nieruchomości 

objętych ww. pracami. Jeśli tak, to czego konkretnie dotyczyły, jakiego przeznaczenia terenów?  

Wpłynęło pięć takich wniosków, powodem przystąpienia do sporządzenia planu 

zagospodarowania przestrzennego jest konieczność zapewnienia mieszkańcom obrębów 

geodezyjnych Czołnochów, Szymanowice i Tomice realizacji inwestycji w zakresie lokalizacji 

budynków mieszkalnych lub budynków o funkcji mieszanej, w skład których wchodzi funkcja 

mieszkaniowa, na terenach położonych w sąsiedztwie istniejących elektrowni wiatrowych. 
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Obszary objęte tym planem będą bezpośrednio przylegały do obszaru oddziaływania farmy 

wiatrowej. Wnioski te dotyczyły głównie możliwości dopuszczenia do budowy mieszkaniowej 

lub zabudowy zagrodowej. Jeżeli chodzi o zabudowę zagrodową to wnioskodawcy chcieli żeby 

można było tam realizować zabudowę z dopuszczalną ilością dużych jednostek 

przeliczeniowych w ilości 80. 

Kolejne pytanie dotyczyło analizy zasadności podjęcia uchwały o przystąpieniu do 

sporządzenia planu. Taka analizę pan Radny otrzymał.  

Następne pytanie, jak należy rozumieć zapis w uzasadnieniu do uchwały „budynki o funkcji 

mieszanej” W odpowiedzi poinformowano Radnego, że będą mogły powstać budynki, w skład 

których wchodzi funkcja mieszkaniowa. Mogą powstać budynki mieszkalno-usługowe. Zapis 

ten nie będzie pozwalał na budowę ferm hodowlanych bądź rozszerzenie istniejących obiektów 

gospodarczych.  

Kolejne pytanie Radnego - w obrębie geodezyjnym Czołnochów jest  miejscowość Nowa Wieś, 

w której znajdują się duże obiekty gospodarcze. Jakie są tam obowiązujące jednostki DJP . Czy 

ten sam stan nie będzie obowiązywał w obrębach Szymanowice i Tomice. W odpowiedzi 

poinformowano Radnego, że na terenie miejscowości Nowa Wieś znajdują się obiekty 

gospodarcze, w których prowadzona jest hodowla w ilości 350 DJP. Ten sam stan nie będzie 

obowiązywał w obrębach Szymanowice i Tomice.  

 

 

PUNKT – 7 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH  

PUNKT – 8 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że rozmawiał z pracownikiem Urzędu, do końca marca 

miały odbyć się zebrania wiejskie w sprawie zagospodarowania przestrzennego, nie było tych 

zebrań. Dodał, żeby to nie rzutowało na to, że niektóre sprawy wejdą, pomimo wiedzy i woli 

mieszkańców.  

 

Wójt odpowiedział, że określili, że będzie to na przełomie marca i kwietnia. Projekt planu 

został zrobiony ale nie mają wszystkich uzgodnień. Po ich otrzymaniu projekt będzie wyłożony 

do publicznego wglądu i publicznej dyskusji. Myśli, że na początku lub w połowie kwietnia 

uda się to zrobić, ponieważ temat należy zakończyć do końca czerwca i tego czasu mogłoby 

zabraknąć.  

 

Przewodniczący Rady poinformował że na jego ręce wpłynęły pisma od dwóch rolników                     

z miejscowości Tomice. Jedno z tych pism odczytał na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, obecnie 

odczyta kolejne, które jest w tej samej sprawie i ma taką samą treść. Pismo dotyczy ujęcia 

gospodarstwa rolnego znajdującego się w Tomicach w projektowanym planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz studium i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, jako działki z możliwością hodowli zwierząt przy dopuszczalnej normie 

ustawowej do 210 DJP. Pismo stanowi załącznik 26 do protokołu. 

 

Radny Zbigniew Bachorski skierował zapytanie do Wójta o podanie podstawy prawnej                         

z której wynika, że Radny Gminy Gizałki ma składać pisemny wniosek do Wójta o wydanie 

wypisu bądź wglądu do dokumentacji stanowiącej dokumentację publiczną gminy.  Dodał, że 

zwrócił się do pracownika gminy o wydanie kopii protokołu ze zebrania sołeckiego ale go nie 

otrzymał. Zmuszony był złożyć wniosek,  31 dni czeka.  
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Wójt odpowiedział, że każdy kto chce zapoznać się z dokumentami dotyczącymi działalności 

gminy ma taką możliwość. Odbywa się to na wniosek. Radny jest takim samym obywatelem 

gminy, kraju jak każdy obywatel. Jeśli ktoś z członków wójta rodziny będzie sobie coś życzył 

też taki wniosek musi złożyć, nie ma to znaczenia. Natomiast jeśli protokół faktycznie nie jest 

przekazany, to powinien zostać przekazany. Osobiście dopilnuje, żeby ten protokół trafił na 

ręce Radnego. 

  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał o podstawę prawną. Dodał że złoży interpelację, żeby 

miał konkretną odpowiedź na to pytanie, bo tak to jest wymijająco. 

 

Radny Marek Szulc podziękował za kolejny etap przebudowy (ogrodzenia) byłej szkoły                     

w Wierzchach na przedszkole oraz za założenie oświetlenia na jednej z ulic. 

 

Radny Tadeusz Kostuj  złożył podziękowanie Wójtowi z sąsiedniej gminy panu Spychajowi. 

Powiedział, że zwrócił się w sprawie mostu. Ta sprawa na ostatniej sesji była lekceważona.  

Wójt w rozmowie poinformował go, że nie ma problemu, będzie starał się to uzupełnić, 

dodatkowo oczyszczą pobocza z traw i mchu. Dodał, że to stanowiłoby o bezpieczeństwie nas 

wszystkich, dziury które obecnie tam są niszczą samochody. Most byłby zabezpieczony. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, kogo Radny upoważnia, żeby pojechali i złożyli 

podziękowania Wójtowi Gminy Czermin. Tu jest Wójt Gminy Gizałki i Sesja Rady w 

Gizałkach. Poprosił, żeby Radny pojechał na Sesję Rady Gminy Czermin. Dodał, że cieszy to 

że jest taka współpraca. Pan Wójt dba o swój teren, każdy gospodarz dba o swój teren. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał pana Wójta, czy wniosek, który pan Przewodniczący 

odczytał będą rozpatrywali po wyłożeniu projektu, czy później?  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że  to nie jest wniosek tylko prośba. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy może otrzymać ksero tego wniosku.  

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jest to pismo skierowane do Przewodniczącego Rady 

celem zapoznania Rady. Dodał, że jeśli do niego wpływają pisma, to nie rozdaje ich 

mieszkańcom. Pismo to jest zaadresowane na jego imię i nazwisko. Został poproszony                               

o zapoznanie Radnych z treścią pisma i to uczynił. 

  

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że wielokrotnie występował w sprawie zbiornika, który 

był czyszczony, trzciny zostały usunięte. Uważa, że te trzciny tworzyły naturalny ekosystem. 

W imieniu mieszkańca przekazał, żeby wyczyścić staw, ponieważ są tam gałęzie. Był to 

sprawdzić, są gałęzie, na brzegu rośnie krzak. Dodał, że ważną sprawą jest też ogrodzenia tego 

zbiornika i zrobienie schodków. Wójt wspominał o kwocie 10 tys. zł. Zostały zrobione prace 

za 6 tys. zł. Dodał, że ogrodzenie zbiornika zapewniłoby bezpieczeństwo. Poprosił                                       

o dokończenie tego zadania. 

 

Wójt odpowiedział, że kwota przeznaczona do realizacji zadania wynosiła 6 tys. zł. Był 

problem z realizacją. Długo szukał wykonawcy, który za tą kwotę zgodziłby się to zadanie 

zrealizować. Cieszy obecny stan, pozostaje wyrównanie gruntu i zasianie trawy. Dodał, że 

każda dodatkowa praca przydałaby się. Można by wykonać jeszcze wiele różnych czynności 

ale trzeba mieć zabezpieczone środki.  
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Radny Tadeusz Kostuj zapytał, czy nie zgłaszał Wójt na zebraniu sołeckim kwoty 10 tys. zł.  

 

Wójt odpowiedział - ale nie było tej kwoty. Była kwota 6 tys. zł, zadanie zrobiono. Uważa, że 

gospodarnie i właściwie. Można dodatkowe środki poszukać, ale w tej chwili jest wiele 

pilniejszych tematów.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że warto, by ten staw został zarybiony. 

 

Wójt odpowiedział, że czynione są starania. Staw jest zarybiany.   

 

Radny Henryk Osman złożył podziękowania za zrobienie drogi powiatowej Orlina – Zagórów 

i Orlina przez wieś. Podziękował również za wycinkę drzew, o którą prosili na Komisji 

Rolnictwa. 

 

Radny Andrzej Kaczmarek powiedział, że Radny Kostuj zgłaszał, że widział gałęzie                            

w zbiorniku. Jako mieszkaniec Szymanowic powinien zaangażować się i je wyciągnąć.  

 

Radny Tadeusz Kostuj odpowiedział, że w tej sprawie zwróciła się do niego osoba, do której 

ma duży szacunek i to przekazuje. Natomiast nie będzie wyciągał gałęzi, ponieważ jest tam 

stromo.  

 

Radny Andrzej Kaczmarek odpowiedział Radnemu, że już wyciągnęli te gałęzie.  

 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że osoba, która go oto prosiła, też nie zeszła wyciągać 

gałęzi z uwagi na to, że stok jest stromy. Prosił nie mylić funkcji, Rada jest organem 

stanowiącym i kontrolnym. Przyjął wniosek mieszkańca i go przekazuje. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Lis podziękował za przekazanie kwoty 6 tys. zł na 

wykarczowanie wiatrołomów  w parku w miejscowości Obory. 

 

Radny Tadeusz Kostuj dodał, gdyby były schodki przy zbiorniku, to bezpiecznie można by 

zejść. 

 

Radny Andrzej Kaczmarek odpowiedział, że można też było położyć drabinkę i wyciągnąć 

gałęzie.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o dalsze wypowiedzi. 

 

Radni nie zabrali głosu. 

 

 

PUNKT – 9 –  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIII Sesji Rady 

Gminy Gizałki o godz. 16:45  

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak           Roman Rojewski    


