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Protokół nr IV/2019 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

27 lutego 2019 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 Gminy Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 

11:00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

 

PORZĄDEK OBRAD IV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

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

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Gizałki; 

2) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej; 

3) w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków; 

4) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2019; 

5) w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gizałki na 

lata 2019 – 2022”; 

6) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla  Gminy Gizałki na 2019 rok; 

7) zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Gizałki; 

8) zmian planu budżetu na rok 2019; 

9) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030; 
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10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu; 

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze 

wojewódzkiej nr 442 Września–Kalisz na odcinku Tomice–Gizałki – etap II 

(Tomice-Leszczyca)”. 

 

6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach za 

2018 rok oraz  wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Gminie Gizałki.  

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Informacje i wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad. 

 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad.  

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. 

 

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych). 

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD III SESJI RADY GMINY 

GIZAŁKI 
 

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

 

PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

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

  

Radny Tadeusz Kostuj – zapytał o wydane zarządzenie wójta w sprawie zakupu 

nieruchomości położonej w m. Gizałki Las. Co to jest za nieruchomość? 

Wójt odpowiedział, że  jest to grunt, który gmina zakupiła w celu wyznaczenia i wybudowania 

drogi gminnej. Droga ta została wyznaczona poprzez wyjeżdżenie. Od paru lat gmina starała 
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się o wykup tego gruntu, po to żeby w miejscu gdzie droga faktycznie jest wyjeżdżona można 

było inwestować.  

Radni nie mieli więcej pytań  

Przewodniczący Rady przypomniał, że na Komisjach łączonych sprawozdanie  szeroko 

omawiano. 

Wójt – poinformował, że 21 lutego została zakończona inwestycja pn.: Przebudowa Stacji 

Uzdatniania Wody w Gizałkach, która obejmowała wybudowanie zbiornika retencyjnego                           

o wielkości 100 m3 jak również wymianę urządzeń pompowych oraz armatury wodociągowej. 

Inwestycja kosztowała 316 090,36 zł. Pozyskano na ten cel środki z UE w kwocie                                            

163 518,00 zł. Inwestycja ta zapewni prawidłowe funkcjonowanie systemu wodociągowego, 

wyeliminowanie takich sytuacji, które miały miejsce w miesiącach, podczas których było duża 

ilość  poboru wody. Pomimo tego, że studnia była w stanie podać odpowiednią ilość wody 

retencja była zbyt mała i nie można było dostarczyć mieszkańcom wody o odpowiednim 

ciśnieniu. Ma nadzieję, że obecnie system wodociągowy będzie funkcjonował prawidłowo.  

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

 

1) w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Gizałki 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.   

Radni nie mieli pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0 

głosowanie imienne: 14 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 IV/29/2019 w sprawie zmiany statutów Sołectw Gminy Gizałki podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

2) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.   

Radni nie mieli pytań. 

 

Wyniki głosowania: „za” - 14, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0 

głosowanie imienne: 14 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 IV/30/2019 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 
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3)  w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody                     

i odprowadzania ścieków  

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu 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 IV/31/2019 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków podjęta została jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

4) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2019 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.   

 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że należałoby tutaj doprecyzować o podanie numeru 

telefonu, gdyby mieszkaniec chciał zgłosić np. padłe zwierzę.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że uchwałę omawiali na komisjach łączonych i uważa, 

że sprawa została doprecyzowana. 

Uchwała Nr IV/32/2019 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 

2019 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

5) w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Gizałki na 

lata  2019 – 2022” 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu 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 IV/33/2019 w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad 

zabytkami gminy Gizałki na lata  2019 – 2022” podjęta została jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu. 

6) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  

Gminy Gizałki na 2019 rok 
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– 2022” 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu 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 IV/34/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla  Gminy Gizałki na 2019 rok podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik 

nr 10 do protokołu. 

7) zmieniająca  uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Gizałki 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.  

  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał - w tej uchwale są przewidziane podwyżki dla 

dyrektorów, a czy w tym roku przewidziane są podwyżki dla administracji, obsługi oraz za 

wychowawstwo? 

Wójt odpowiedział, że ta uchwała nie dotyczy podwyżek a zmiany kwot maksymalnych. 

Podwyżki dla nauczycieli będą zależały od tego jakie gmina będzie otrzymywała kwoty 

subwencji oświatowej. Wie, że w tej chwili związki nauczycielskie weszły w protest zbiorowy                  

i w najbliższym czasie prawdopodobnie Ministerstwo będzie musiało podjąć jakieś czynności 

związane z korektą kwot jakie otrzymują nauczyciele. Po przeanalizowaniu płac jakie są 

przewidziane dla nauczycieli wiadomo, że nie jest to grupa najlepiej zarabiająca dlatego też 

domagają się podwyżki płac. Wyjaśnił, że między innymi zmieniane są te zasady, ponieważ te 

kwoty nie uległy zmianie od 1990 r.  Natomiast, co z pozostałymi nauczycielami i obsługą 

szkół dzisiaj nie potrafi odpowiedzieć.  

Radny Tadeusz Kostuj – stwierdził, że zasada jest taka, że faktycznie cała sfera oświatowa 

powinna mieć więcej, tutaj dotyczy to około 3 % tej grupy. Uważa, że społeczeństwo powinno 

wiedzieć, że to nie jest tak jak w tabelce (którą przewodniczący pominął) że nauczycielowi 

przysługuje dodatek za warunki pracy. Z tego nic nie wynika, ponieważ nikt tego dodatku nie 

da. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że radny ma zadawać pytania dotyczące tylko danej 

uchwały a na polemikę jest możliwość w punkcie ósmym - informacje i wolne wnioski. 

Wyjaśnił, że  jeżeli chodzi o pominięcie tabeli, to zastosował się do propozycji radnych. W dniu 

wczorajszym na posiedzeniu komisji materiały omawiali. 

Radny Tadeusz Kostuj – stwierdził, że jak kolega radny zauważył, nie dotyczy to całej 

populacji związanej z oświatą, tylko drobnej grupy. Temat nie wyszedł na Komisji Oświaty                     

i dlatego powinni do tego wrócić. Osobiście jest za - popiera podwyżkę, ale należałoby 
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doprecyzować, że nie za warunki pracy tylko np. za rewidalizację a jest to zbyt wąskie i jego 

zdaniem powinno dotyczyć szerzej środowiska oświatowego.  

Przewodniczący Rady poprosił, żeby Radny nie stawiał całej rady w takim światle, że rada 

nie jest za. Rada jest jak najbardziej za. Jako wieloletni radny powinien wziąć pod uwagę jaką 

gmina otrzymuje subwencję i ile środków już dokładamy z budżetu do oświaty. Nie może być 

tak, że będzie odgórne zarządzenie w sprawie podwyższenia pensji dla nauczycieli a w ślad za 

tym nie pójdzie subwencja. Co spowodowałoby, że zaprzestalibyśmy innych działań dla gminy.   

Uchwała Nr IV/35/2019 zmieniająca  uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez 

Gminę Gizałki podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

8) w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.  

Wójt  zgłosił autopoprawkę  

Wójt  zgłosił autopoprawkę w  § 5 pkt 2 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 

zamiast 79.000,00 proponuje kwotę 80.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej 

uchwały. Tym samym  w uzasadnieniu do uchwały w rozdziale 90015 zwiększy się plan 

wydatków o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz usług 

utrzymania infrastruktury oświetleniowej. 

W rozdziale 92605 zwiększa się plan wydatków na dotacje celowe, na dofinansowanie zadań 

zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zamiast 5 tys. zł  będzie 6 tys. zł, na wniosek klubu 

sportowego w zakresie tenisa stołowego.  

Tym samym zmiana będzie w załączniku nr 2 w dziale 900 rozdz. 915 paragraf 4270 zakup 

usług remontowych. Zamiast kwoty 5 tys. zł będzie 4 tys. zł.  Kwota zapisana w tym paragrafie 

to 84 tys. zł 

W dziale 926 rozdziale 92605 paragraf 2820  zamiast 5 tys. zł będzie zwiększona kwota do 6  

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

zamiast kwoty 38 tys. zł  będzie 39 tys. zł. W sumie kwota dotacji celowych wyniesie                   

80 tys. zł.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że autopoprawka jest wynikiem wczorajszych rozmów 

na Komisjach łączonych o dofinansowanie klubu tenisa stołowego kwotą nie 5 tys. zł,                          

a 6 tys. zł.  

Głosowanie autopoprawki 

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. 

 

Głosowanie uchwały  

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

głosowanie imienne: 15 głosów „za” 

Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, 
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Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman 

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

 

Uchwała nr IV/36/2019 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019 podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

9) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-

2030 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu 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 IV/37/2019 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2019-2030 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

10) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu 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 IV/38/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu 

podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

11) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze 

wojewódzkiej nr 442 Września–Kalisz na odcinku Tomice–Gizałki – etap II (Tomice-

Leszczyca)”. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu 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. 
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Uchwała Nr IV/39/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa 

Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej 

przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września–Kalisz na odcinku Tomice–Gizałki – etap II 

(Tomice-Leszczyca)” podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

PUNKT – 6 – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOPS W GIZAŁKACH                          

ZA 2018 ROK ORAZ WYKAZ POTRZEB W ZAKRESIE  POMOCY SPOŁECZNEJ 

W GMINIE GIZAŁKI 

 

Radny Tadeusz Kostuj stwierdził, że należałoby tu ująć osoby często pomijane, chodzi 

głównie o dzieci rolników. Stawki przez GUS często są zawyżone, rolnik nie zawsze zbierze 

zamierzone plony. To nie zostało dokładnie zaakcentowane. 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu 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. 

 

PUNKT – 7 – INTERPELACJE I ZAPTANIA RADNYCH 

 

Wójt poinformował, że wpłynęła interpelacja Radnego Zbigniewa Bachorskiego, która  

dotyczy zamontowania lustra przy drodze wojewódzkiej w m. Tomice celem ułatwienia 

wyjazdu z ul. Leśnej. Prośba o wykonanie zostanie przekazana do Zarządu Dróg Wojewódzkich 

o udzielonej odpowiedzi poinformujemy radnego. 

PUNKT – 8 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

 

Radny Tadeusz Kostuj zgłosił do wykonania wyrównanie nawierzchni boiska w parku,                           

w m. Szymanowice.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał w jakim czasie zostaną przeprowadzane remonty dróg? 

Zgłosił wyrównanie równiarką drogi w m. Tomice Las oraz uzupełnienie ubytków na drodze 

Tomice Młynik. 

Wójt – odpowiedział, że nawierzchnie asfaltowe w niewielkim zakresie zostały już 

wyremontowane, wszystko zależy od warunków pogodowych. Do końca przyszłego tygodnia 

zostaną naprawione drobne ubytki. Ponadto jest do naprawienia znaczna powierzchnia asfaltu 

w m. Gizałki na terenie placu 3 Maja, jest to większa inwestycja. Od marca mają ruszyć 

wytwórnie mas bitumicznych. Na drogach tłuczniowych i żwirowych prace ruszą w pierwszej 

połowie marca. 

Radny Zbigniew Bachorski – zgłosił, żeby go powiadomiono gdy rozpoczną się prace na 

drodze -Tomice Las. 
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Wójt poinformował, że w pierwszej kolejności zostaną uzupełnione ubytki na drogach 

asfaltowych, następnie tłuczniowych na końcu nastąpi wyrównanie równiarką dróg gruntowych 

i żwirowych.  

Przewodniczący Rady przypomniał, że  na zebraniach wiejskich w wielu miejscowościach 

mieszkańcy zgłaszali potrzebę wyrównania  dróg  równiarką. 

Radny Kazimierz Woźniak zgłosił naprawę ubytków na drodze asfaltowej Białobłoty- Orlina.  

Przewodniczący Rady – poprosił, żeby również sołtysi zgłaszali pominięte naprawy ubytków. 

Radny Tadeusz Kostuj  – przedstawił wnioski z zebrania wiejskiego w m. Szymanowice. 

Zarwane przepusty na ul. Ogrodowej i prace melioracyjne jakie winna wykonać spółka 

wspólnie z ZDP. Czy coś w tej materii wójt też zadziałał – pytał radny?  

Wójt odpowiedział, że temat był zgłoszony do ZDP w Pleszewie. Pracownicy Zakładu 

Komunalnego dwukrotnie na zlecenie ZDP naprawiali skarpę tego rowu. Docelowo należałby 

przewidzieć kanalizację deszczową i odcinek chodnika. Chodnik musiałby być wykonany 

przynajmniej na odcinku 150 m.  

Radny Tadeusz Kostuj – wyjaśnił, że były zgłaszane dwie ulice: Ogrodowa i Lipowa. Na 

Ogrodowej - zarwany przepust, na Lipowej - wzmocnienie skarpy.  

Przewodniczący Rady – zauważył, że w miejscowości Szymanowice cały czas są zgłaszane 

potrzeby, a co z innymi miejscowościami ? Radny wciąż jest niezadowolony. Przypomniał, że 

należy wziąć pod uwagę, że są radnymi całej gminy.  

Następnie poinformował, że w okresie międzysesyjnym odbyły się wybory Sołtysów, Rad 

Sołeckich. We wszystkich wyborach udział wzięło łącznie 934 mieszkańców. Nie pamięta 

takiej frekwencji i takich ożywionych i merytorycznych zebrań. Największa liczba 

mieszkańców była na zebraniu w  m. Gizałki, Ruda Wieczyńska oraz na Wierzchach. Natomiast 

najliczniej przybyli mieszkańcy Toporowa. W zabraniu uczestniczyła ponad połowa z nich. W 

pięciu sołectwach była ostra rywalizacja o funkcję Sołtysa ubiegały się po 2 osoby z danej 

miejscowości (Toporów, Nowa Wieś, Gizałki, Kolonia Obory, Wierzchy). Następnie 

przedstawił sołtysów wybranych po raz pierwszy, złożył gratulacje. Nowo wybrani to: Henryk 

Ratajek Sołtys Sołectwa Orlina, Radosław Glapa Sołtys Sołectwa Nowa Wieś, Zbigniew 

Swędrowski Sołtys Sołectwa Gizałki, Michał Lochdański Sołtys Sołectwa Wronów. 

Radny Zenon Andrzejewski – zgłosił, żeby w ramach bezpieczeństwa wykonać przejście dla 

pieszych wraz z informacją poprzez oznaczenie znakami na skrzyżowaniu dróg powiatowej                                      

z wojewódzką (ul. Konińska z ul. Leśną). 

Wójt odpowiedział, że projekt modernizacji tej drogi jest na etapie ostatnich uzgodnień. 

Przewiduje on rozwiązania komunikacyjne, które poprawią bezpieczeństwo na tym 

skrzyżowaniu. Natomiast w momencie gdy budowali chodniki na ul. Kolejowej i  na ul. Leśnej, 

to mówili wówczas, że są to chodniki, które nie są należycie wykończone. Nie łączą się z pasem 

drogi wojewódzkiej, nie rozwiązują należycie spraw komunikacyjnych i nie poprawiają 

bezpieczeństwa. Można wystąpić do ZDW w tej sprawie, ale już zna odpowiedź. Mają projekt 

i nie będą teraz budowali czegoś, jeżeli będzie budowane tak jak należy. Dodał, że 

zaproponowane przez radnego rozwiązanie, to nie jest duży wydatek finansowy. Dotyczy 

wykonania projektu organizacji ruchu, namalowania pasów i ustawienia znaków. Zarząd Dróg 
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Wojewódzkich ma swoje zasady, kryteria. Dodał, że gmina może w tej sprawie wystąpić                         

z pismem do ZDW, a od nich zależy co zrobią. 

Radny Tadeusz Kostuj – zgłosił prośbę o uprzątnięcie gałęzi w Szymanowicach na ul. Aleja 

Niepodległości.  

Ireneusz Zawal Sołtys Sołectwa Toporów – zgłosił, żeby radni ocenili nawierzchnię drogi 

asfaltowej w m. Toporów. Droga ta wymaga nałożenia nowego dywanika asfaltowego.    

Przewodniczący Rady odpowiedział, że ustalono, iż radni wezmą udział w komisji 

objazdowej, celem rozeznania się ze stanem dróg na terenie gminy.  

Zbigniew Ostrowski Sołtys Sołectwa Szymanowice zgłosił - w Szymanowicach zakładają 

światłowód. W projekcie nie została ujęta ulica Polna. W związku z czym prosił o pomoc                       

i możliwą interwencję w tej sprawie.  

Zbigniew Swędrowski Sołtys Sołectwa Gizałki zgłosił o uzupełnienie tłuczniem ubytków 

nawierzchni drogi ul. Szkolnej w Gizałkach (końcówka drogi). W przyszłości pomyśleć o 

zalaniu asfaltem. Uzupełnić ubytki na drodze ul. Wodnej. Poinformował, że na skrzyżowaniu 

ulic: Strażackiej z Kolejową brakuje około 10 m udrożnienia kanału wody opadowej, która 

spływa z ul. Kaliskiej w kierunku Kolejowej. To powoduje zastój wody na skrzyżowaniu koło 

p. Kwitowskiego.  

Wójt odpowiedział, że Zarząd Dróg Powiatowych obecnie opracowuje dokumentację 

projektową. Planują modernizację i przebudowę tej drogi. Jeżeli jest to kwestia tylko 

oczyszczenia kanału, to jest to do zrobienia. W przypadku wymiany lub remontu należy 

poczekać do planowanej  inwestycji.  

Zbigniew Swędrowski Sołtys Sołectwa Gizałki – dodał, że tam jest zawalonych kilka rur. 

Stanisław Mikołajewski Sołtys Sołectwa Leszczyca zgłosił naprawę nawierzchni                                 

ul. Wrzosowej oraz zainstalowanie muld na ul. Wąskiej.  

Radny Henryk Osman – wyjaśnił, że wobec planowanego objazdu dróg przez wszystkich 

radnych, rezygnuje ze zwoływania Komisji Rolnictwa, która miała w planie objazd dróg.  

 

PUNKT – 9 – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia obrad III Sesji 

Rady Gminy Gizałki o godzinie 12:15 

 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak        Roman Rojewski  

  


