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Protokół nr II/2018 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

4 grudnia 2018 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałkach 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100 % składu osobowego 

Rady Gminy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w Sesji udział 

wzięli sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu oraz kierownicy 

gminnych jednostek organizacyjnych, zaproszeni goście - lista obecności stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 

12:00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych). 

 

       PORZĄDEK OBRAD II SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z obrad  I Sesji Rady Gminy Gizałki. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Podjęcie uchwał w sprawie: 

  

1. wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki; 

 

2. wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gizałki; 

 

3. wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym Rady Gminy Gizałki; 

 

4. wyboru Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy 

Gizałki; 

 

5. wyboru Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy 

Gizałki; 

 

6. ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży dla 

radnych Rady Gminy Gizałki; 

 

7. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy; 

 

8. ustalenia zasad, na jakich sołtysom przysługuje dieta; 

 

 

9. obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 

2019; 
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10. stawek podatku od nieruchomości; 

 

11. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 

obszarze Gminy Gizałki; 

 

12. powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. „Opracowanie 

projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego 

transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim”; 

 

13. udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Pleszew na 

dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu oferty 

przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego transportu 

zbiorowego w Powiecie Pleszewskim;      

14. zmian planu budżetu na rok 2018; 

 

15. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Gizałki na rok 2019. 

 

 6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 7. Informacje i wolne wnioski. 

 8. Zakończenie obrad. 

  

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania, do porządku obrad. Radni nie mieli  

pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof  Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD I SESJI Rady Gminy Gizałki 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są pytania, uwagi do protokołu z I sesji. 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Protokół z I sesji Rady Gminy Gizałki został przyjęty jednogłośnie. 

 

 

PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 
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MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady zapytał - czy radni mają pytania do przedstawionego sprawozdania? 

 

Radny Jacek Janiszewski zapytał o informację ze spotkania zorganizowanego przez RZGW 

w Poznaniu Zarząd Zlewni w Kaliszu w dniu 27 listopada. Jest tu mowa o wycince drzew na 

wale rzeki Prosna. Przypomniał, że w poprzedniej kadencji starali się o ten remont. Czy padły 

konkretne ustalenia, kiedy się rozpocznie i jak będzie przebiegał? 

 

Wójt odpowiedział, że PGWP planuje w przyszłym roku realizację inwestycji polegającej na 

przebudowie i modernizacji wałów przeciwpowodziowych, które znajdują się na terenie 

gminy Gizałki. Począwszy od granic m. Ruda Wieczyńska, Gizałki w dół rzeki do m. Tomice 

Górki i do granicy z gminą Pyzdry. Żeby zrealizować tą inwestycję należy usunąć drzewa                

z bliskiego sąsiedztwa wałów przeciwpowodziowych. W tym dniu odbyły się również 

oględziny w terenie podczas których pracownik urzędu gminy oraz pracownicy wód polskich 

analizowali możliwości wycinki drzew oraz uzgadniali te prace z właścicielami sąsiednich 

gruntów. Uzgodnienia zostały poczynione w najbliższym czasie będą wydawane odpowiednie 

zezwolenia po to, ażeby zimą można było usunąć drzewa i przygotować inwestycje na rok 

przyszły. 

 

Radny Zenon Andrzejewski  zapytał o spotkanie wójta ze starostą pleszewskim w dniu                      

22 listopada podczas, którego analizowali możliwość wspólnych inwestycji drogowych na 

terenie gminy Gizałki w nowej kadencji samorządu. Prosił, aby przybliżyć o jakich drogach 

rozmawiali i jak to będzie przebiegało. 

 

Wójt odpowiedział, że  rozmawiał ze starostą o możliwościach jakie będzie miał samorząd 

powiatowy w obecnej kadencji, ponieważ mamy na terenie gminy kilka dróg powiatowych                     

i przynajmniej pięć z nich wymagałoby pilnych prac remontowych bądź, budowlanych. 

Mówili też o drogach, które znajdują się we wschodniej części naszej gminy myśli tutaj                    

o drodze z Orliny w kierunku na Zagórów, jedna droga w m. Orlina. Rozmawiali również                 

o drodze z Orliny w kierunku na Chocz, droga zapomniana, przez wiele lat nie udało się 

podejść do tego tematu. W ostatnich latach na terenie MIG Chocz pewien odcinek został 

zrobiony. Natomiast na terenie naszej gminy nie zrobiono nic poza krótkim odcinkiem, który 

wykonała gmina z własnych środków. Jest to odcinek łączący drogę wojewódzką z drogą na 

Krzyżówce. Na pozostałą część drogi trzeba by zainwestować poważne środki finansowe. 

Poinformował, że pan Starosta powiedział, że pochyli się nad tym tematem. Przede 

wszystkim będzie miała tutaj do powiedzenia Rada Powiatu. Dodał też, że liczy na wsparcie 

pana  Kopczyńskiego, który jest z ramienia naszej gminy radnym powiatowym. Ma nadzieję, 

że uda nam się jakąkolwiek inwestycję załatwić tak, ażeby można ją w tej kadencji 

zrealizować. Rozmawiali również o ulicy kolejowej w Gizałkach, nawierzchnia tej drogi nie 

jest taka jakiej byśmy sobie życzyli. Do tego jest jeszcze problem z odprowadzeniem wód 

deszczowych. Pan Starosta zna ten teren, zna te problemy, będzie musiał wspólnie z zarządem 

powiatu nad tym się pochylić. A co się uda robić, to zobaczymy. 

 

Radny Zenon Andrzejewski zapytał o uczestnictwo wójta w radzie budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Na jakim etapie są prace? 

 

Wójt odpowiedział, że obecnie zostało wykonanych i odebranych 68 przydomowych 

oczyszczalni. Kilka jest w trakcie realizacji, do wykonania docelowo jest 110 oczyszczalni. 

Poinformował, że wykonawca żeby zdążyć z wykonaniem robót zwiększył ilość 
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pracowników. Z harmonogramu prac, który dostarczył wynika, że powinien do końca roku je                         

wykonać. Przypomniał, że gmina pozyskała dużą dotację do budowy. Koszt jednej 

oczyszczalni w przybliżeniu wynosi średnio około 18 tys. zł, w tym 11,5 tys. zł, to jest dotacja  

z PROW do tego wkład własny mieszkańca (właściciela nieruchomości) 2 tys. zł i około                        

4,5 tys. zł wkład z budżetu gminy. Gmina w ten program inwestuje 0,5 mln zł. Dodał też, że 

po zrealizowaniu tej inwestycji problem zagospodarowania ścieków powinien być załatwiony 

poza bardzo nielicznymi wyjątkami tam gdzie mieszkańcy nie mają lub nie dostrzegają takich 

potrzeb.  Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PUNKT - 5 - PODJĘCIE UCHWAŁ 

 

1) Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki. 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się z pytaniem do radnych, czy obowiązują ustalenia, które               

w dniu wczorajszym zapadły? 

 

Radny Zenon Andrzejewski odpowiedział,  że w imieniu klubu akceptuje te ustalenia. 

 

Przewodniczący Rady Roman Rojewski powiedział - w imieniu radnych PSL potwierdza te 

ustalenia. 

 

Radny Jacek Dąbrowski odpowiedział, w imieniu PIS akceptują te ustalenia. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę wraz ze składem osobowym. Wyczytane osoby 

wyraziły zgodę do składu Komisji Rewizyjnej.   

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki została 

podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

2) Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Gminy Gizałki. 
  

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, poinformował, że zgodnie z ustaleniami na 

przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje radnego Zenona 

Andrzejewskiego. 

 

Radny Zenon Andrzejewski wyraził zgodę. 

 

Kolejno wyczytani radni  wyrazili zgodę na członków komisji. 
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Radni nie mieli uwag. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie wyboru Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy 

Gizałki została podjęta i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

 

3) Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów                                        

i Gospodarowania Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, jednocześnie podając skład komisji.   

 

Kolejno wyczytani radni  wyrazili zgodę na członków komisji. 

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania 

Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

 

4) Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie wyboru Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy 

Społecznej Rady Gminy Gizałki. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały, jednocześnie podając skład komisji.   

 

Kolejno wyczytani radni  wyrazili zgodę na członków komisji. 

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 
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Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie wyboru Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 

Rady Gminy Gizałki została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

5) Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie wyboru Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego 

Rady Gminy Gizałki. 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.   

 

Po czym kolejno wyczytani radni wyrazili zgodę na członków do komisji. 

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie wyboru Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady 

Gminy Gizałki została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Złożył gratulacje wyboru do poszczególnych komisji. Przypomniał, że zgodnie z zapisami                   

w uchwałach członkowie komisji wybiorą na swych pierwszych posiedzeniach 

przewodniczących komisji. 

 

 

6) Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów 

podróży dla radnych Rady Gminy Gizałki. 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.   

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów 

podróży dla radnych Rady Gminy Gizałki została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do 

protokołu. 

 

 

7) Uchwała w sprawie II/9/2018 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.   
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Radni nie mieli pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała w sprawie II/9/2018 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy została podjęta i 

stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

8) Uchwała w sprawie II/10/2018 w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom 

przysługuje dieta. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.   

 

Radny Zenon Andrzejewski powiedział, że chciałby uświadomić sołtysom, że kwota ta 

będzie obowiązywała całą kadencję - 5 lat. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, że rozmawiali, że nie będzie waloryzacji na 

dotychczasowych zasadach, ale nie mówili, że ta kwota będzie obowiązywała przez 5 lat. Gdy 

Rada uzna, że wynagrodzenie nie jest adekwatne do wykonywanej pracy w każdej chwili 

może je zmienić.   

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała w sprawie II/10/2018 w sprawie ustalenia zasad, na jakich sołtysom przysługuje 

dieta podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

9) Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2019 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.   

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku 
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rolnego na rok 2019 została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

10) Uchwała nr II/12/2018 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.   

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała II/12/2018 w sprawie stawek podatku od nieruchomości została podjęta i stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

11) Uchwała nr II/13/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na obszarze Gminy Gizałki. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.   

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała II/13/2018 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na obszarze Gminy Gizałki podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik 

nr 15 do protokołu. 

 

 

12) Uchwała nr II/14/2018 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. 

„Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego 

transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim”. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.   

 

Radny Tadeusz  Kostuj zapytał w jakim szacunkowo terminie MIG  Pleszew opracowałoby 

ten projekt ? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie zna terminu, ponieważ się nie określili. 

 

Wójt odpowiedział, że pierwotny termin był określony do końca tego roku. Ale już wiadomo, 

że prawdopodobnie nie uda się tego wykonać w tym roku. Prawdopodobnie do końca roku 

2019 powstanie dokumentacja na podstawie której będzie można przeanalizować cały system 
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na obszarze powiatu pleszewskiego i na tej podstawie wykonać określone działania. Przede 

wszystkim chodzi o to żeby system dopasować do potrzeb mieszkańców. A z drugiej strony               

z zastosowaniem przepisów prawa przeprowadzić przetarg na usługi, na dłuższy okres czasu. 

Pierwotnie myśleli nawet o okresie 10 lat, tak żeby potencjalnym oferentom, którzy staną do 

tego przetargu opłacało się zainwestować w odpowiedni tabor i wtedy będzie można taki 

system uruchomić. Przypuszcza, że nie uda się wykonać tego prędszej jak pod koniec roku 

2019, może nawet później, ale  docelowo tak zaplanowano. 

 

Radny Tadeusz  Kostuj zaproponował, żeby w formie kurendy uwzględnić propozycje 

mieszkańców. Termin winien być krótszy, po to żeby jak najszybciej dostosować potrzeby 

mieszkańców do stanu faktycznego.    

 

Radny Zenon Andrzejewski powiedział, że niedługo rozpoczną się zebrania wiejskie i  tutaj 

należałoby poinformować mieszkańców poszczególnych sołectw, żeby się wypowiedzieli. 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, żeby uwagi i sugestie, które nie dotyczą tylko                           

i wyłącznie uchwały należy zgłaszać w wolnych głosach i wnioskach. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała nr II/14/2018 w sprawie powierzenia Miastu i Gminie Pleszew zadania pn. 

„Opracowanie projektu oferty przewozowej oraz koncepcji organizacji publicznego 

transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim” została podjęta i stanowi załącznik nr 16 

do protokołu. 

 

 

13) Uchwała nr II/15/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy 

Pleszew na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej 

oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim;

      

Radni nie mieli pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała nr II/15/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy 

Pleszew na dofinansowanie zadania pn. „Opracowanie projektu oferty przewozowej 

oraz koncepcji organizacji publicznego transportu zbiorowego w Powiecie Pleszewskim 

została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

14) Uchwała nr II/16/2018 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018 
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Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.   

 

Wójt zgłosił autopoprawkę. Wpłynął wniosek OSP Wierzchy - Leszczyca o dofinansowanie 

do zakupu sprzętu oraz umundurowania. W tym zakupie występuje kilka źródeł finansowania, 

żeby go zrealizować brakuje kwoty – 1.140 zł. Dlatego zaproponował przekazanie dla 

jednostki dotacji w takiej kwocie. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Lis odczytał treść uchwały po autopoprawce.     

  

głosowanie autopoprawki 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

 

Głosowanie nad Uchwałą Nr II/16/2018 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała nr II/16/2018 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018 została podjęta                         

i stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

 

15) Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                     

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla 

Gminy Gizałki na rok 2019  

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.   

 

Radny Tadeusz  Kostuj – przypomniał wniosek o zorganizowanie konkursu nt. profilaktyki 

 

Przewodniczący Rady przypomniał radnemu o zgłaszaniu wniosków w wolnych głosach                 

i wnioskach. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 15, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 0 

 

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 

Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak. 

 

Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                             

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Gizałki na rok 2019 została podjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

PUNKT -  6  - INTERPELACJE I ZAPTANIA RADNYCH 
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Przewodniczący Rady poinformował, że do niego nie wpłynęła żadna interpelacja na piśmie. 

Radni nie mieli pytań. 

 

PUNKT  - 7 - INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

 

Przewodniczący Rady przypomniał, żeby w tym punkcie w pierwszej kolejności głos 

zabierali radni.   

  

Radny Henryk Osman skierował pytanie do radnego powiatowego pana Piotra 

Kopczyńskiego - jak już wójt wspomniał, na wschodniej stronie gminy jest najwięcej dróg 

powiatowych około 15 km. W małej części z nawierzchnią asfaltową. Uważa, że 

najważniejszą sprawą byłaby wycinka drzew. Poinformował, że na drodze z Orliny                           

w kierunku na Chocz jest odcinek drogi, na którym 2 samochody się nie miną. Z Białobłot do 

Chocza jest odległość tylko 10 km, jest to duży skrót, ale ta droga jest zapomniana. Ma 

nadzieję, że w tej kadencji uda się chociaż w małej części ją wykonać. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Kopczyński powiedział, że nie ma przypisanego 

mandatu radnego dla danej gminy. W powiecie reprezentuje cały okręg wyborczy. Na 707 

głosów jakie otrzymał w wyborach  9 było z Chocza, 17 z Czermina a reszta z gminy Gizałki. 

W powiecie przede wszystkim będzie reprezentował gminę Gizałki. Następnie poinformował, 

że na terenie gminy Gizałki są 3 kategorie dróg. Mamy 2 drogi wojewódzkie, 25 km dróg 

powiatowych pozostałe to drogi gminne. Mamy również drogi powiatowe nie utwardzone 

tzw. żużlówka, kopczyk w kierunku Zagórowa i kawałek drogi powiatowej od Tomic                          

w kierunku Wierzchów. Znaczna część z tych dróg była odtworzona. Brakuje fragmentu 

drogi, która bierze początek w Gizałkach, a kończy się w powiecie Września. Brakuje 

fragmentu ul. Kolejowej w Gizałkach, która ma też brak odwodnienia. Natomiast droga                   

o której mówił radny Osman dyskryminuje mieszkańców naszej gminy w powiecie 

pleszewskim, ponieważ wydłuża odległość do szkoły, szpitala. Stwierdził - ta droga jest 

potrzebna oraz niezbędna i trzeba zrobić wszystko żeby wreszcie została zrealizowana. Był 

też tutaj temat dojazdu do Pleszewa szczególnie jest to ważne dla młodzieży uczęszczającej 

do szkół. Poinformował, że będzie współdziałał z wójtem, radą powiatu oraz starostą 

pleszewskim i będą starali się te problemy pozytywnie rozwiązywać. Podziękował za 

głosowanie na jego osobę.  

 

Radny Tadeusz  Kostuj pogratulował panu Kopczyńskiemu z okazji wyboru na radnego 

powiatowego. Przekazał pilne sprawy: dokończenie krótkich odcinków chodników od Rudy 

Wieczyńskiej w kierunku do Szymanowic i odwrotnie żeby można swobodnie dojechać 

rowerem. Ponowił sprawę umocnienia pobocza drogi, zaproponował skorelować te prace ze 

spółką wodną aby ustalić wspólnie rozwiązanie utwardzenia rowu. Przypomniał sprawę 

odpowiedzi na jego pismo do ZDW  w sprawie chodnika do szkoły w Tomicach. Po jednej 

stronie drogi do szkoły są garby po drugiej stronie też powinien być jeden ciąg. Radny 

zauważył, że może należałoby tutaj zabiegać o środki z PFRONU. 

 

Halina Osman Sołtys Sołectwa Krzyżówka poinformowała, że miasto Zagórów skierowało  

autokar na Orlinę, Białobłoty oraz na Świerczynę, który dowozi dzieci, w tym 2 km po drodze 

o złej nawierzchni. Prosiła, żeby powiat pleszewski też zapewnił większą ilość dowozów na te 

miejscowości oraz żeby tę drogę naprawiono. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zgłosił, żeby przy drodze powiatowej Tomice – Wierzchy 

wycięto krzaki i równiarką wyrównano nawierzchnię. 
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PUNKT – 8 – ZAKOŃCZENIE OBRAD  

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad II sesji 

Rady Gminy Gizałki VIII kadencji o godzinie 13.40  

         

 

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak          Roman Rojewski 

    

 

 

 

 

  

 

 


