Protokół nr V/2019
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się
16 kwietnia 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.

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 10:00
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych).
PORZĄDEK OBRAD V SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu IV Sesji Rady Gminy Gizałki.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy
Gizałki na lata 2019-2032”;
2) stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P ChoczBiałobłoty”;
4) zmian planu budżetu na rok 2019;
5) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030;
6) zmiany uchwały nr XL/217/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018
r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna
i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”,
nr RPWP.07.01.02-30-0082/17;
7) zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach;
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8) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Gizałki.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacje i wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Wiceprzewodniczący 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.
PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU IV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem o pytania, uwagi do protokołu IV
sesji.
Radny Tadeusz Kostuj zauważył, że pewne komentarze powinny być zamieszczone.
Była tu fatalna wypowiedź Romka, obraził mieszkańców. W protokole są pewne
nieścisłości. Padło takie zdanie, że jest niezadowolony. Dziwne byłoby, że wnioskuje
i jest krytykowany i zadowolony. Oczywiście jest to nieprawdą. Przestrzega przed takimi
działaniami. Jest to kolejna reprymenda z jego strony. Dodał - widzimy po wczorajszych
komisjach, dużo jest do zrobienia przed państwem. Jeżeli chcą budować samorząd
zgody. Prosi tak się tego trzymać. Nie robić prowokacji, nie obrażać. Oczywiście
wybacza słowami, że może nie wiedzą co czynią, Ci co mówią. Skutki takich działań są
czasami fatalne. Społeczeństwo odbiera to bardzo negatywnie. Wcześniej był też
obrażany, że jakieś monologi prowadzi. Zawsze mieści się w tych dwóch minutach
i prosi tak, żeby inni radni też mieli takie prawo i żeby nikt im nie przeszkadzał. Nie
chce tutaj mówić o naruszeniu ustawowym, czy statutowym, że radnego należy
wspomagać w jego działaniach, a nie krytykować. Radny zakończył wypowiedź
życzeniami - wszystkiego dobrego.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy Przewodniczący Rady chciałby zabrać głos.
Przewodniczący Rady odpowiedział - nie Wielki Tydzień, wybacza również panu
radnemu.
Wyniki głosowania: „za” - 14, przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 1 Tadeusz Kostuj
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek
Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman
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Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz
Woźniak.
PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM
Radni nie mieli pytań.
Wójt poinformował, że przedstawi kilka informacji dotyczących działalności w okresie
międzysesyjnym. Na początku marca br. spotkał się z Dyrektorem GCK. Na spotkaniu
uzgadniali organizację „Święta Prosny”, które proponują zorganizować w dniu 5 maja
br. Program jest bardzo bogaty. Zapraszają wszystkich mieszkańców do udziału.
Rozpoczęcie imprezy o godz. 7:00 zawodami wędkarskimi, miejsce Kwileń. O godz.
11:00 rozpocznie się spływ kajakowy, na odcinku 12 km z Chocza do Nowej Wsi.
Między godz. 10:00 a 12:00 odbędą się zawody sportowo–pożarnicze. Około godz.
13:00 zaplanowano rajd rowerowy z Pleszewa do Gizałek. Od godz. 13:00-14:00
„Gizalski Bieg Wiosny” dla młodzieży szkolnej. Tak jak to było w latach poprzednich.
Od godz. 14:00 będą realizowali widowisko pn.: „Oblicze kultur starodawnych”.
W ramach tej imprezy odbędzie się również Turniej Wsi Gminy Gizałki. Zakończenie
zaplanowano około godz. 21:00 pokazem ognia. Bardzo ciekawa impreza. Będzie można
skosztować nie tylko starodawne potrawy, ale również uczestniczyć w prezentacji walk
rycerskich, uzbrojenia średniowiecznego.
Następnie poinformował, że w dniu 22 marca podpisał umowę na przebudowę budynku
WTZ w Gizałkach. Termin realizacji inwestycji lipiec 2019 r. Inwestycja była
przełożona, miała być realizowana w poprzednim roku. Wiążę się to z ofertami, które
przekraczały możliwości finansowe. Inwestycję zaplanowano zrealizować w tym roku.
Ponadto zajmowali się koncepcją publicznego transportu zbiorowego, która została
opracowana na zlecenie wszystkich gmin powiatu pleszewskiego. W tej chwili jest
dopracowywana. Przypuszcza, że w najbliższym miesiącu będzie miała konkretny
kształt, który będą mogli przedstawić do zapoznania się. Będzie można składać wnioski,
uwagi do tego dokumentu. Dodał, że na tej sesji zmieniamy budżet gminy. Zwiększa się
o 30 tys. zł środki, które przeznaczone będą na dofinansowanie publicznego transportu
zbiorowego. Wykonawca usługi życzył sobie większego wsparcia finansowego ze
strony gminy do tych przewozów oraz linii, które są nieopłacalne.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał o 20 marca udział w szkoleniu organizowanym
przez Wojewodę Wielkopolskiego w sprawie „Programu budowy dróg lokalnych”. Czy
będziemy korzystali z tego programu?
Wójt przypomniał, że na ten temat już rozmawiali na Komisjach łączonych. Dodał, że
będą próbowali skorzystać z dofinansowania z PROW
Radny Zbigniew Bachorski zapytał - czyli z tego rezygnujemy?
Wójt odpowiedział - na razie tak.
Rany Zenon Andrzejewski zapytał, czy wójt mógłby tak jak na komisjach łączonych
przedstawić sprawę rozprawy sądowej, żeby poinformować również mieszkańców.
Wójt wyjaśnił, że planował taką informację przedłożyć, ale przed głosowaniem uchwały
w sprawie zmian w planie budżetu.
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Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
1) w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
z terenu gminy Gizałki na lata 2019-2032”.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Poprosił o pytania.
Radny Tadeusz Kostuj zgłosił wniosek - jeżeli chcą, żeby mieszkańcy usuwali azbest,
niech państwo da też w to miejsce ondulinę, czy dofinansowanie do blachy, żeby nie było
tylko żądań. Dodał, że nie każdego rolnika stać na nowe pokrycie dachu.
Wiceprzewodniczący Rady – wyjaśnił, to jest dofinansowanie tylko do usuwania
azbestu, a nie do wymiany.
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 V/40/2019 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Gizałki na lata 2019-2032 podjęta została
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
2) stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki
opłaty za pojemnik o określonej pojemności.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Poprosił o pytania.
Radny Tadeusz Kostuj zgłosił wniosek, żeby Zakład Gospodarki Odpadami przedstawił
kalkulację. Radny zapytał, jak przedstawia się wykorzystanie odpadów? Dodał, że w ten
sposób nie zmusimy ZGO do rentowności. Jako udziałowiec musimy mieć nad tym
kontrolę.
Wójt poinformował, że zmiana stawek opłat zagospodarowania odpadami wynika ze
zwiększenia kosztów zagospodarowania tych odpadów. Stawki są ustalane przez ZGO
w Jarocinie. W roku 2017 ta stawka wynosiła 253,80 zł, natomiast do zeszłego miesiąca
318,60 zł. W miesiącu kwietniu otrzymali uchwałę Zarządu, w której jest zapis, że stawka
zwiększa się z 318,00 zł do 345,60 zł. Tym samym środki, które są zbierane przez gminę
od mieszkańców są niewystarczające na opłacenie wszystkich należności. Stąd wzrost
tych opłat. Dalej wyjaśnił, że stawka musi zwiększyć się o 3 zł w przypadku odpadów
zbieranych selektywnie. Natomiast w pozostałych, tak jak są stawki zawarte w projekcie
uchwały. Dodał też, że analizując stawki, które funkcjonują na terenie powiatu
pleszewskiego oraz sąsiednich powiatów gmina Gizałki ma stawki najniższe. Od grudnia
ub. roku zanotowali znaczny wzrost ilości odpadów. Poinformował, że w ub. roku
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zbierano średnio około 40 ton odpadów zmieszanych, obecnie około 50 ton. Wzrost jest
istotny. W ub. roku przez cały rok zebrano 10 ton odpadów wielkogabarytowych,
natomiast podczas ostatniej zbiórki w tym miesiącu zabrano ponad 30 ton, za co należało
zapłacić ponad 33 tys. zł. Ma to przeniesienie na wzrost stawek. Dodał też, że z drugiej
strony, to dobrze, że mieszkańcy nie wyrzucają odpadów do lasu, nie palą, tylko
wystawiają w odpowiednich pojemnikach. Odpady są odpowiednio zagospodarowane,
ale niesie to za sobą określone koszty.
Wyniki głosowania: „za” - 13, „przeciw” - 0, „wstrzymuje się” - 2 Tadeusz Kostuj,
Zbigniew Bachorski
głosowanie imienne: 13 głosów „za”
Zenon Andrzejewski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej
Kaczmarek, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Roman Rojewski, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak.
Uchwała nr V/41/2019 w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
podjęta została większością głosów „za” i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie
zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 4310P ChoczBiałobłoty”.
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 V/42/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi
powiatowej nr 4310P Chocz-Białobłoty” podjęta została jednogłośnie i stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
4) zmian planu budżetu na rok 2019.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Wójt – poinformował, że zmniejsza się dochody o kwotę ponad 29 tys. zł, co wiążę się
ze zmniejszoną kwotą dotacji jaką gmina otrzyma za działania związane z poprawą
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Gizałki. Inwestycję zrealizowali za
mniejsze środki, które ustalili na podstawie postępowania przetargowego. Zadanie
zostało w całości zrealizowane. Dochody zwiększamy o kwotę 144 tys. zł, jest to dotacja
jaką gmina otrzymała od samorządu województwa wielkopolskiego na dofinansowanie
do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Ponadto w dniu 9 kwietnia br. odbyła
się rozprawa apelacyjna w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi, która dotyczyła „Budowy
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przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacji wraz z przy kanalikami na
terenie gminy Gizałki w latach 2010-2012”. Gmina była w sporze z wykonawcą o zapłatę
za roboty dodatkowe. Konkretnie chodziło o pompowania wody. Wykonawca domagał
się dużej kwoty - 932.240 zł z należnymi odsetkami. Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu
z 14 grudnia 2017 roku ustalił, że gmina powinna zapłacić wykonawcy 558 tys. zł, plus
należne odsetki. Gdyby należało je zapłacić do dnia jutrzejszego, to doszłoby do tego
138 tys. zł. W sumie było to 741 tys. zł. Takie pieniądze gmina powinna zapłacić
wykonawcy zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu. Złożyliśmy apelację od
tego wyroku. Sąd Apelacyjny pozytywnie rozpatrzył naszą apelację. Ustalił, że mamy do
zapłacenia 76 tys. zł i należne odsetki. W sumie po odliczeniu kosztów apelacji będzie to
kwota -117.500 zł. Przypomniał, że wcześniej próbowali porozumieć się z wykonawcą,
gmina na tym etapie proponowała wykonawcy kwotę około 100 tys. zł, aby zaspokoić
jego roszczenia. Wykonawca nie wyraził na to wtedy zgody. W tej chwili ta kwota jest
zbliżona do tego, co wówczas proponowali. Dodał, że są z tego wyroku zadowoleni.
Złożył podziękowania radcy prawnemu panu Jerzemu Matyjaszczykowi, który od
początku tę sprawę prowadził. Skutek jest bardzo pozytywny. Dodał, że po sesji chcą te
pieniądze zapłacić, żeby temat został zakończony.
Radca Prawny Jerzy Matyjaszczyk złożył podziękowania pracownikom Urzędu
Gminy: panu Piotrowi Orczykowskiemu, panu Robertowi Pisuli oraz panu Łukaszowi
Osmanowi, którzy jak podkreślił współpracowali z nim i byli ogromnym wsparciem.
Przewodniczący Rady – w imieniu radnych złożył na ręce wójta podziękowanie. Dodał,
że nie kto inny jak on sam był tym tematem żywo zainteresowany, już nie wspomni tych
plotek, które wówczas krążyły, kto powinien za to zapłacić, kto jest winien. Między
innymi wtrącano w to jego osobę. Miało to miejsce podczas VI kadencji. Dziękuje za to,
że jest odpowiednia osoba na odpowiednim stanowisku, która w imieniu nas wszystkich
dba o nasze wspólne pieniądze.
Radny Zbigniew Bachorski – podziękował kolegom radnym VI kadencji, którzy
zdecydowali się na apelację.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Lis – dodał, że apelacja była ponad 70 stronicowa.
pan Radca wykazał się w tej sprawie ogromną elokwencją.
Radny Henryk Osman dodał - prawda zwyciężyła.
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 V/43/2019 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019 podjęta została
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
5) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
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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 V/44/2019 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gizałki na lata 2019-2030 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 9 do protokołu.
6) zmiany uchwały nr XL/217/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września
2018 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja
społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr
RPWP.07.01.02-30-0082/17
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Radny Tadeusz Kostuj zaproponował przedstawienie projektu uchwały mieszkańcom.
Wójt poinformował, że projekt dotyczy organizacji staży w gminie oraz szkole. Partner
deklarował pierwotnie, że gmina miała wnieść wkład finansowy w kwocie 12 tys. zł
oraz zabezpieczyć pomieszczenia na realizację tego projektu. Wyceniono to na kwotę
30 tys. zł. Po negocjacjach ustalili, że gmina nie będzie miała wkładu finansowego, czyli
oszczędzamy 12.550 zł. Pokryje to nasz partner, czyli EDUFIN Sp. z o.o.
z Pleszewa. Wkład własny gminy, to wyłącznie udostępnienie pomieszczeń, które
wyceniono na 30 tys. zł
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 V/45/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XL/217/2018 Rady Gminy
Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn.
„Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca,
Gizałki i Krotoszyn”, nr RPWP.07.01.02-30-0082/17 podjęta została jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
7) zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury w Gizałkach.
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
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Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk
Osman, Roman Rojewski, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof
Walendowski, Kazimierz Woźniak.
Uchwała nr V/46/2019 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Centrum Kultury
w Gizałkach podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.
8) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Gizałki.
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 V/47/2019 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie
Statutu Gminy Gizałki podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do
protokołu.
PUNKT – 6 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Radny Zbigniew Bachorski zgłosił, że na drodze nr 442 w miejscowości Tomice (od
posesji 7-23) w tym oraz poprzednim roku był przeprowadzany remont, ale nadal są
ubytki.
Wójt odpowiedział, że w tej sprawie wystąpią na piśmie do Zarządu Dróg
Wojewódzkich.
PUNKT – 7 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Lis oznajmił, że nastąpi wręczenie legitymacji
sołtysom.
Wójt - poinformował, że wręczy legitymacje dla sołtysów, którzy zostali wybrani
podczas ostatnich zebrań wiejskich. Sołtysi chcieli mieć taki dokument, którym mogliby
się posłużyć między innymi wizytując swoje miejscowości. Czasami są takie sytuacje,
że ta legitymacja jest sołtysowi potrzebna, dlatego postanowili zlecić ich wykonanie
i w tej chwili je wręczyć.
Nastąpiły gratulacje, wręczenie legitymacji.
Radny Tadeusz Kostuj – zapytał, czy jest odpowiedź na jego wniosek w sprawie
wyrównania nawierzchni boiska w parku w Szymanowicach. Wniosek złożony został
w dniu wczorajszym.
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Wójt odpowiedział, że wniosek został przekazany do referatu inwestycji. Był zgłaszany
wcześniej, wiedzieli o tych potrzebach. W tej chwili jest dowieziona ziemia na
wyrównanie terenu, ale przypuszcza, że może to być niewystarczające i trzeba będzie
dowieść kolejną partię. Dodał też, że jest potrzeba zwałowania tego terenu. W tym
tygodniu będzie wykoszone.
Radny Tadeusz Kostuj poinformował, że składa wniosek, który dotyczy innej
miejscowości. Radny dodał, że jak się składa wniosek na swoją miejscowość, to się nie
podoba, jak na inną, też się nie podoba. Zgłosił, żeby wyrównano garby na drodze
w Leszczycy i uzupełniono ubytki. Zaproponował, żeby zrobić wspólne zebranie
radnych celem omówienia ubytków na drogach w całej gminie.
Wójt odpowiedział, że w dniu wczorajszym rozmawiali na ten temat na Komisjach
łączonych. Zlecenie na wykonanie prac zostało przekazane. Ubytki na drogach
asfaltowych będą uzupełniane po raz drugi. Do tego zostało przekazane zlecenie na
uzupełnienie dróg wykonanych z tłucznia granitowego. Kwestia przerobu Zakładu
Komunalnego. Jeżeli chodzi o likwidację garbów poprzecznych, to są dwie drogi
w miejscowościach: Świerczyna i Leszczyca. W pierwszej kolejności zostanie to
wykonane.
Radny Tadeusz Kostuj – prosił, żeby przedstawić stanowisko Lasów Państwowych
w zakresie drogi, na którą podjęli uchwałę na dzisiejszej sesji. Jakim deklarują się
udziałem własnym finansowym, czy rzeczowym. Udzieloną odpowiedź dostarczyć
Radzie jak najszybciej.
Wójt odpowiedział, że inwestycja jest powiatowa i w tej sprawie powinien wystąpić
powiat.
Radny Henryk Osman – złożył podziękowanie sołtysowi Henrykowi Ratajkowi za
odkrzaczenie w czynie społecznym około 2 km drogi powiatowej oraz radnemu
powiatowemu, który wspomógł w odkrzaczeniu drogi powiatowej na skrzyżowaniu
w Orlinie.
Andrzej Weber Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizałkach w imieniu
Zarządu Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Gizałkach złożył podziękowania,
za to, że inwestycja, o której tu wspomniał pan wójt ruszy z miejsca w tym roku. Dodał,
że inwestycja ta bezpośrednio dotyczy Gminnej Biblioteki Publicznej ale byli cały czas
nią zainteresowani, ponieważ pomieszczenia, które znajdują się na parterze zaciekały
ze względu na tragiczny stan dachu. Złożył podziękowania, że pozbędą się tego
problemu.
Józef Taczała Sołtys Sołectwa Kolonia Obory zgłosił, żeby uzupełniono ubytki na
drodze asfaltowej z Toporowa do krzyża.
Stanisław Mikołajewski Sołtys Sołectwa Leszczyca zapytał, czy przed świętami będą
zalane ubytki na drodze w Leszczycy.
Wójt odpowiedział, że jak Zakład Komunalny zdąży, to naprawi. Będą monitować.
Michał Lochdański Sołtys Sołectwa Wronów – zgłosił w imieniu mieszkańca wsi
Wronów prośbę o usunięcie przystanku „na żądanie”. Mieszkaniec twierdzi, że
postawiony przystanek utrudnia mu wyjazd, a nikt z niego nie korzysta.
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Lis – złożył życzenia Radosnych i Spokojnych
Świąt w gronie rodzinnym.
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PUNKT – 8 – ZAKOŃCZENIE OBRAD
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady dokonał
zamknięcia obrad V Sesji Rady Gminy Gizałki o godz. 11:30

Protokołowała

Wiceprzewodniczący Rady

Teresa Andrzejak

Piotr Lis
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