Protokół nr VII/2019
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się
25 czerwca 2019 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100,00 % 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 Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie
10:00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych).
PORZĄDEK OBRAD VII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu VI Sesji Rady Gminy Gizałki.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) zmian planu budżetu na rok 2019,
2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030.

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gizałki za rok 2018
a) przedstawienie raportu,
b) debata,
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum
zaufania.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gizałki za rok 2018
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2018 r. oraz informacją o stanie mienia gminy,
b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018
r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
d) dyskusja nad sprawozdaniami,
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2018 rok.
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8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Gizałki,
b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium,
c) dyskusja,
d) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
11. Informacje i wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
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 VI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem o pytania, uwagi do protokołu
VI sesji.
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.
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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PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania?
Radny Tadeusz Kostuj- zapytał o uczestniczenie w konferencji dotyczącej PLA, jak
wygląda sprawa obsługi komunikacji publicznej dla mieszkańców powiatu.
Wójt odpowiedział, że konferencja dotyczyła promocji działalności firmy. Firma
prezentowała tabor, który posiada oraz przedstawiła możliwości obsługi komunikacyjnej
całego powiatu pleszewskiego. Analizowali to na bazie wcześniej opracowanych
dokumentów, które były zlecone przez gminy powiatu pleszewskiego. Powstała
dokumentacja, która obrazuje faktyczny stan komunikacji. Potrzeby, które wskazano
będą doprecyzowywać. Należy wziąć pod uwagę także możliwości finansowe
i korzystanie z tych usług przez mieszkańców. W przyszłym tygodniu wyznaczono
kolejne spotkanie w sprawie ustalenia możliwych do realizacji linii autobusowych. Będą
to bardzo wnikliwie analizować. Chcieliby, żeby tych linii było więcej niż jest obecnie.
Muszą się z tym liczyć, że do każdej linii deficytowej samorząd będzie musiał
zrefundować koszty. Prywatne przedsiębiorstwo nie może do tego dokładać. Myśli, że
do końca lipca powstanie wiążący dokument, który będą mogli przedstawić
mieszkańcom po to, żeby zapoznali się z propozycją. Jeśli będzie taka konieczność, będą
mogli wprowadzić określone modyfikacje.
Radny Tadeusz Kostuj zapytał, czy powiat też będzie dokładał środki do linii
dojazdowych młodzieży do szkół ponadpodstawowych.
Wójt odpowiedział, że nasza propozycja była taka, żeby powiat stał się organizatorem
i głównym koordynatorem transportu na terenie powiatu, ponieważ są to przewozy
o charakterze ponadgminnym. Każdy z kursów autobusowych, który jest w tej chwili
wykonywany na terenie gminy Gizałki nie kończy się na gminie Gizałki, a przebiega
dalej w kierunku Pleszewa lub Jarocina - więc są to przewozy ponadgminne. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami ich organizatorem powinien być powiat. Starosta i Rada
Powiatu decydują o budżecie i realizacji poszczególnych zadań. Nasza sugestia była
taka, żeby powiat przejął organizacje transportu na terenie całego powiatu. Ale jak to
będzie, trudno obecnie powiedzieć. Starosta wstępnie powiedział, że finansowo raczej
nie, natomiast być może organizacyjnie. Żadne wiążące ustalenia w tym zakresie nie
zostały podjęte.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
1) zmian planu budżetu na rok 2019,
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Głosowanie
Wyniki głosowania: „za” - 15, przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0
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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 VII/53/2019 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019 podjęta
została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Głosowanie
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 VII/54/2019 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gizałki na lata 2019-2030 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik
nr 6 do protokołu.
PUNKT – 6 – ROZPATRZENIE RAPORTU O STANIE GMINY GIZAŁKI ZA
ROK 2018
a) przedstawienie raportu,
Wójt poinformował, że zgodnie z wymogiem art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym
w terminie do końca maja 2019 r. Wójt gminy jest zobowiązany przygotować raport
o stanie gminy. Co powinien zawierać ogólnie jest określone w tejże ustawie.
Określenia są na tyle dowolne, że występuje tu duża dowolność jeśli chodzi o zawartość
tegoż dokumentu. Dokument został opracowany w ustawowym terminie i przedłożony
do biura rady, następnie przekazany radnym oraz został zamieszczony na stronie
internetowej gminy. Każdy z mieszkańców mógł z tym raportem się zapoznać. W dniu
dzisiejszym mógł przybyć i zgłosić wole stwierdzenia, przekazania informacji, uwag.
Raport został przygotowany według wytycznych, które otrzymaliśmy z WOKiSS.
Zawiera wstęp, charakterystykę gminy, informacje finansowe o gminie oraz o stanie
mienia komunalnego, informacje o realizacji polityk programów i strategii - które
dotyczą gminy. Omówiliśmy w nim również politykę społeczna jaką realizuje gmina.
Przedstawiliśmy informację o oświacie, kulturze, gospodarce komunalnej o realizacji
uchwał rady, współpracy z innymi społecznościami samorządowymi. Zawiera, krótkie
zwięzłe podsumowanie całości, ogółem są to 44 strony. Dodał, że raport jest
dokumentem dość obszernym dlatego pozwolił sobie przygotować prezentację, która
w dużym skrócie pokazuje jego zawartość.
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Raport stanowi załącznik nr 7 do protokołu.
b) debata,
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania?
Radni nie mieli pytań do raportu.
c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum
zaufania.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Zapytał czy radni mają pytania?
Radni nie mieli pytań.
Głosowanie
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 VII/55/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum
zaufania podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
PUNKT – 7 – ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GIZAŁKI ZA ROK 2018
a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu gminy za 2018 r. oraz informacją o stanie mienia gminy,
Wójt przedstawił prezentację multimedialną odnosząca się do realizacji budżetu za rok
2018.
b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,
Jacek Janiszewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
przedstawił opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2018 r, opinia jest
pozytywna.
Zenon Andrzejewski – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przedstawił opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2018 r, opinia jest
pozytywna.
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Tadeusz Kostuj - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania
Mieniem Komunalnym
przedstawił opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2018 r, opinia jest
pozytywna.
Jacek Dąbrowski - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej
przedstawił opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2018 r, opinia jest
pozytywna.
Henryk Osman - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego
przedstawił opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2018 r, opinia jest
pozytywna.
Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Opinie Komisji stanowią załączniki nr 10,11,12,13,14,
c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za
2018 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,
Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO -0954/36/4/Ka/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gizałki za rok
2018 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Opinia jest pozytywna i stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.
d) dyskusja nad sprawozdaniami,
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.
Nikt z radnych nie zabrał głosu.

e) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2018 rok.
Głosowanie
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 VII/56/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2018 rok podjęta została
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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PUNKT – 8 – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej
absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,

w

sprawie

udzielenia

Jacek Janiszewski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę
Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
Gizałki za rok 2018. Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie – Wójtowi Gminy
Gizałki absolutorium za 2018 rok. Uchwała Komisji stanowi załącznik nr 17 do
protokołu.

b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium,
Jacek Janiszewski Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – odczytał Uchwałę
nr SO-0955/6/4/Ka/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Gizałki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki za 2018 r
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, iż
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki o udzielenie absolutorium Wójtowi
Gminy Gizałki za 2018 rok został opracowany zgodnie z wymogami prawa i jest
uzasadniony.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 18 do protokołu
c) dyskusja,
Przewodniczący Rady otworzył dyskusję.
Nikt nie zabrał głosu.

d) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Głosowanie
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 VII/57/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2018 rok podjęta została jednogłośnie
i stanowi załącznik nr 19 do protokołu.
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Przewodniczący Rady w imieniu całej Rady złożył wójtowi gratulacje.
Wójt podziękował za udzielone absolutorium oraz wotum zaufania, które zostało
udzielane po raz pierwszy w historii naszej gminy. Dodał, że zdaje sobie sprawę, że na
pewno każdy przeanalizował zarówno realizację budżetu w 2018 r. oraz inne działania
zarówno jego jak i jego współpracowników, którzy wspierają go, oraz pomagają
w realizacji zadań, które są przed nim stawiane zarówno przez przepisy prawa jak
i przez radnych, którzy określają kierunki działań. Podziękował za współpracę, która
jest realizowana od wyborów zeszłorocznych. Złożył podziękowania za współpracę
również poprzedniej Radzie, której udział również miał znaczenie przy realizacji
budżetu w roku 2018. Serdeczne podziękowania złożył osobom, które z nim
współpracowały: Pani Skarbnik, Pani Sekretarz, kierownikom referatów, pracownikom
urzędu, kierownikom jednostek GCK, GOPS, Zakładu komunalnego, jednostkom
oświatowym. Dodał - wspólnie realizujemy budżet gminy i staramy się robić to jak
najlepiej. Pozyskujemy środki zewnętrzne tak, aby jak najwięcej pieniędzy można było
celowo i rozsądnie wydać. Złożył podziękowania Sołtysom, z którymi na co dzień
współpracuje, i którzy mają duży udział przy wydatkowaniu środków z funduszu
sołeckiego. Dodał, że czasami muszą się spotkać, przedyskutować określone zadania
i tutaj też ta współpraca jest bardzo dobra. Podziękowania złożył również powiatowym
i wojewódzkim władzom samorządowym: Staroście, Radnym Rady Powiatu, Panu
Piotrowi Kopczyńskiemu oraz władzom województwa, Marszałkowi Radnym
sejmików, z którymi ma bardzo dobry kontakt. Przykład owocnej współpracy stanowi
czteromilionowa dotacja z województwa na budowę sali sportowej. Stwierdził, że
gdyby nie ta dobra współpraca, pewnie tych pieniędzy nie otrzymalibyśmy. To była
dodatkowa pula środków, która przypadła tylko naszej gminie. Na słowa uznania
zasłużyli druhowie strażacy, którzy nie tylko niosą pomoc, ale przyjęli na siebie niektóre
zadania inwestycyjne. Część zadań musiała być realizowana przez stowarzyszenie
i tutaj też ochotnicy stanęli na wysokości zadania - wyjaśnił wójt. Złożył podziękowania
Radcy Prawnemu Panu Jerzemu Matyjaszczykowi - w ostatnim czasie bardzo nam
pomógł. Mieliśmy poważny problem finansowy spowodowany działaniem osób
trzecich, ale udało się z niego szczęśliwie wybrnąć i teraz już możemy normalnie
gospodarować budżetem. Podziękował mieszkańcom, którzy wspierają jego działania,
przychodzą, rozmawiają, dzielą się uwagami, spostrzeżeniami. Na tyle na ile jest to
możliwe stara się je realizować. Ubiegły rok był rokiem bardzo trudnym, nie tylko
z uwagi na wybory, ale również z uwagi na wielkość inwestycji i zakres finansowy.
Wydaliśmy prawie 8,5 mln zł. Jest to wydarzenie wyjątkowe w historii naszej gminy.
W ślad za tym poszło bardzo dużo przedsięwzięć. Praktycznie wszystkie udało się
zrealizować. Dwie inwestycje: modernizacja WTZ i plac 3 – Maja przesunęli na rok
bieżący. Całą resztę zrealizowali pomimo różnych problemów. Na zakończenie raz
jeszcze złożył wszystkim podziękowania.
PUNKT – 9 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Radni nie zgłosili interpelacji.
PUNKT – 10 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH
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Wójt poinformował, że wpłynęły dwie interpelacje. Pierwsza radnego Jacka
Dąbrowskiego, w sprawie zainstalowania znaków przy drodze gminnej 632026P
632024P w m. Wronów - chodzi o skrzyżowanie, które powinno być inaczej
oznakowane. Został opracowany projekt organizacji ruchu, który jest na etapie
uzgodnień. Znaki zostały zakupione. Przypuszcza, że po dokonaniu odpowiednich
uzgodnień, wydaniu decyzji zostaną umieszczone. Znaków będzie więcej niż radny
sobie życzył. Będą umieszczone na całym odcinku drogi, łącznie z ograniczeniami
prędkości i wyznaczeniem terenów zabudowanych.
Radny Justyn Michalak w imieniu mieszkańców zwrócił się o budowę linii
oświetlenia ulicznego w m. Świerczyna od drogi wojewódzkiej w kierunku do
kościółka. Inwestycja została umieszczona na liście inwestycji oświetleniowych, które
mogą być realizowane. muszą być zabezpieczone odpowiednie środki. Po
skalkulowaniu tej inwestycji przez Spółkę „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”
przedstawimy jaki jest zakres oraz wartość tych prac. Wówczas Rada podejmie decyzję
o realizacji inwestycji.
Wniosek Radnego Tadeusza Kostuja dotyczy lepszego wykorzystania energii
odnawialnej w Szkole Podstawowej w Tomicach, chodzi o zainstalowanie osuszaczy
powietrza. Wystąpił w tej sprawie z pismem do pani Dyrektor, która zna temat i się tym
zajmie.
Przewodniczący Rady poinformował, że w Rudzie Wieczyńskiej też nastąpi
umieszczenie znaków drogowych.
Wójt powiedział, że umieszczenie znaków może się odbyć po wykonaniu odpowiedniej
dokumentacji projektu organizacji ruchu, który musi być przekazany do zaopiniowania
do Komendanta Powiatowego Policji, decyzję administracyjną wydaje starosta. Na razie
tej decyzji nie ma, znaki są zakupione.
PUNKT – 11 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI
Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że jeżeli chodzi o zasadę dotyczącą realizacji
inwestycji ważne jest to, że była zachowana pewna etyka i kolejność. Nie będzie
komentował wszystkich wydarzeń. Prosiłby też o realizację wcześniejszych wniosków
dotyczących bezpieczeństwa, wykonania boiska, które były składane na komisjach
oświaty. Stwierdził, że był wniosek i wystarczyło ze strony Urzędu zakupić (tak jak jest
to w toaletach w Urzędzie) do szkół zwykłe elektryczne suszarki, żeby uzyskać efekt
ekologiczny, ponieważ tam mamy fotowoltaikę. Nie wymaga to dokonania zakupu
przez Dyrektora. Jeżeli nie, to stwierdził, że on zakupi. Wydaje się, że tu nie ma
problemu. Dziękuje mieszkańcom, zasobom ludzkim, którzy stanowią o tym sukcesie,
nauczycielom, którzy wiele patriotycznych działań czynią, ale żebyśmy nie podlegali
różnym standardom. Tutaj miałby pismo do odczytania jako opinia. Jeżeli pan wójt
chciałby przedstawić wszystkie wnioski, które wpłynęły na komisję, to prosi
9

przedstawić wszystkie dotyczące zakupu i sprzedaży ziemi. Komisja zaopiniowała
pozytywnie wszystkie wnioski. Ale jeżeli tutaj jest taka wola to prosi pana Wójta aby
przedstawił jakie wnioski wpłynęły do komisji i jakie miały cele. Nie powinniśmy
dzielić społeczeństwa tylko dążyć do jak najlepszego bytu wszystkich mieszkańców.
Poprosił żeby wójt za artykułował to, łącznie z zakupem i sprzedażą działek. Dodał, że
w punkcie 7b nie mógł odczytać, bo to nie dotyczy planu pracy, czyli opinii komisji
stałych w sprawie wykonania budżetu.
Wójt odpowiedział, że postara się to wyjaśnić, nie zna tego tematu, ale z tego co wie,
to jeśli gmina zamierza zakupić jakikolwiek grunt lub sprzedać to potrzebna jest opinia
komisji budżetu i finansów. Komisja odbywa posiedzenie, na której wydawana jest
opinia. Nie rozumie pytania i do końca nie wie o co chodzi. Prosi wyjaśnić w biurze
rady z merytorycznym pracownikiem. W tej chwili nie wie o co chodzi.
Radny Jacek Dąbrowski powiedział, że aczkolwiek do finału zostało jeszcze dużo
pracy, to niewątpliwie w dniu dzisiejszym bardzo się do niego zbliżyli. Podziękował za
szybką analizę środków budżetowych, które pozwolą na realizacje rozbudowy sali przy
OSP we Wronowie. Podziękował radnym za jednogłośność w podjęciu uchwały.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, we Wronowie będą stawiane białe tablice
oznaczające teren zabudowany, a czy nie można postawić tablic informujących
o ograniczeniu prędkości do 60 km/h?
Wójt odpowiedział, że dokumenty opracowują fachowcy z tej dziedziny. Wie, że
mieszkańcy dopominali się żeby przy wjeździe do m. Obory postawić znak teren
zabudowany. Jego zdaniem jest to teren zabudowany. Sama tablica z nazwą
miejscowości nie załatwi sprawy.
Radny Zbigniew Bachorski wyjaśnił, że jemu chodzi o to, że tam jest chodnik, gdyby
nie było chodnika i były zdarzenia, to rozumie to.
Wójt powiedział, że oznakowanie jest pewną konsekwencją. Jeśli wjeżdżamy na
określony obszar gdzie mamy określoną miejscowość, to mamy tablice obszar
zabudowany. Taka tablica jest przy drodze wojewódzkiej i zjeżdżając z tej drogi
w innym kierunku musimy zamknąć ten obszar zabudowany, czyli musi być druga
tablica. Jeśli jej nie ma, to wtedy ta tablica, która jest umieszczona przy drodze
wojewódzkiej mogłaby się odnosić do bliżej nie określonego terenu. Logika na to
wskazuje, że taki obszar niezabudowany należałoby oznaczyć przez umieszczenie takiej
tablicy, powtórzenie znaku.
Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że jadąc do Szymanowic od Czołnochowa kręcąc
w lewo, nadal jest ta obawa, że napotka szybko jadący pojazd od strony Szymanowic.
Może dojść do kolizji na tym zakręcie. Sugestia byłaby jakiegoś ograniczenia przed
miejscem gdzie dawniej „szła” kolejka. Dawniej był tam znak „stop”, to zabezpieczało
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pewne bezpieczeństwo, nikt nie wpadał z dużą prędkością. Po likwidacji kolejki jadący
z reguły wpadają szybko na skrzyżowanie. Wolno ruszający, szczególnie
przejeżdżający na druga stronę (jadąc w kierunku do SKR) nie jest w stanie przy tym
manewrze uciec przed szybko jadącym pojazdem ze strony Szymanowic. Radny zwrócił
uwagę, czy tam nie należałoby wcześniej ostrzec, aby uniknąć kolizji. Osoba, która
będzie jechała w prawo na Gizałki lub w lewo na Leszczycę mogłaby nie zdążyć zjechać
z tego skrzyżowania.
Przewodniczący Rady odpowiedział, z tego wniosek, że prowadząc jakikolwiek pojazd
należy kierować się rozsądną jazdą. Tam jest teren zabudowany.
Sołtys Ireneusz Zawal powiedział, że zgłaszał żeby Przewodniczący przyjechał
obejrzeć drogę gminną w Toporowie. Był pan – zapytał.
Przewodniczący Rady odpowiedział: byłem, droga jest przejezdna.
Sołtys Ireneusz Zawal powiedział, że jest 8 lat sołtysem, żeby nie Fundusz Sołecki, to
w Toporowie nie byłoby nic zrobione. Budowa chodnika ciągnie się po 60 m. Wójt
niech przedstawia, że było zrobione 60 m w ub. roku, ale z Funduszu Sołeckiego.
Radny Tadeusz Kostuj zapytał sołtysa, czy pamięta, kto przeforsował Fundusze
Sołeckie.
Sołtys Zofia Lewicz zapytała, co rolnicy mają zrobić z zużytymi foliami po balotach.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że rozmawiali na ten temat na komisjach
łączonych, będzie przekazana informacja do mieszkańców, gdzie można te odpady
oddać.
Radny Henryk Osman powiedział, że ma ulotkę firmy, która zajmuje się odbiorem.
Radny Jacek Janiszewski wyjaśnił, że ta firma może przyjechać i odebrać zużyte folie
od kilku podmiotów razem. Opłatę za transport podzieli na te podmioty. Trzeba tylko
zorganizować, żeby jednocześnie więcej osób oddawało.
Radny Tadeusz Kostuj zapytał, płacimy do ZGO, czy ta firma nie może tych odpadów
odebrać?
Wójt odpowiedział, że „Zakład Gospodarki Odpadami” Sp. z o. o. w Jarocinie zajmuje
się wyłącznie odpadami komunalnymi, a to nie są odpady komunalne.
Przewodniczący Rady zaprosił do uczestnictwa w Festynie Nocy Świętojańskiej, który
odbędzie się w dniu 29 czerwca br. w Nowej Wsi.
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PUNKT – 12 – ZAKOŃCZENIE OBRAD
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady
VII sesji Rady Gminy Gizałki o godz. 12:00
Protokołowała

Przewodniczący Rady

Teresa Andrzejak

Roman Rojewski
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