Protokół nr VIII/2019
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się
8 sierpnia 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 VIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu VII Sesji Rady Gminy Gizałki.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019;
2) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na
lata 2019-2030;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2019 rok;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Gizałki;
5) w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków na terenie gminy Gizałki;
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6) w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
7) w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu
w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Gizałki Nr VI/24/2011 z dnia
28 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania;
8) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;
9) w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydata na ławnika.
6. Wybór trzech przedstawicieli Rady do komisji stypendialnej przyznającej
stypendia dla uczniów placówek oświatowych Gminy Gizałki za osiągnięcia
w dziedzinie nauki, kultury i sportu.
7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacje i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
przyjęła porządek obrad.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU VII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
Przewodniczący Rady zapytał czy są pytania do protokołu?
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
przyjęła protokół VII Sesji Rady Gminy Gizałki.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM
Radny Zbigniew Bachorski zapytał o 4.07.2019, udział Wójta w kontroli i odbiorze prac na
Placu 3 Maja w Gizałkach, czy inwestycja jest zakończona?
Wójt odpowiedział, że jest zakończona. W tej chwili pozostaje bieżące utrzymanie terenu.
Brana jest pod uwagę możliwość zainstalowania innego urządzenia w fontannie, ponieważ
obecne nie do końca spełnia oczekiwania mieszkańców. Dodał, że będzie o tym rozmawiał
z mieszkańcami Gizałek na zebraniu w sprawie podziału Funduszu Sołeckiego. Zakup nowego
urządzenia to wydatek na poziomie 10-20 tys. zł, taniej nie da się kupić urządzeń, które dają
odpowiedni efekt wizualny - daje to pod rozwagę. Rada Gminy może również na ten cel
zabezpieczyć środki w swoim budżecie, jeśli uzna, że jest to konieczne i znajdą środki. Zieleń
i cała infrastruktura na Placu jest zrobiona, jak było pierwotnie planowane.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy na komisji budżetu można przedstawić jaka kwota
była wydatkowana z FS, a ile dołożono z budżetu gminy na to zadanie?
Wójt – potwierdził.
Radny Zbigniew Bachorski stwierdził, że z fontanną należałoby zrobić porządek, ponieważ
dziwnie działa, albo ją wyłączyć. Przypomniał, że zgłaszał, że lepiej droższą zamówić. Dodał
też, że nie zawsze czternastu ma rację.
Przewodniczący Rady odpowiedział, że trudno radnego zrozumieć, bo najpierw pan przejawia
wielką niechęć, a później jak pan widział, że ta fontanna będzie zrealizowana, to chciał pan
nawet żeby była zakupiona za 50 tys. zł.
Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że nie był przeciwny fontannie, tylko takiejw tym wydaniu, ponieważ pierwsza wersja była inna. Obecna się nie sprawdza, więc teraz
robimy to dwa razy. Zapytał, kto ma teraz pokryć koszty FS, czy my? Dodał, że jak by
kosztowała 20-30 tys. zł, może by spełniała oczekiwania.
Przewodniczący Rady odpowiedział, czy FS, czy jak pan określił my, to i tak środki pochodzą
z budżetu gminy.
Radny Tadeusz Kostuj stwierdził, że sytuacja wyglądała tak, że było spotkanie i propozycje
wójta, na którym on mówił: proszę się tak nie spieszyć z tą sprawą, przedstawić mieszkańcom
gminy, niech ten projekt się przetrawi. Było szybko i nagle wszystko źle. Dodał, że nie
uczestniczył w komisji, na której była analiza dotycząca fontanny, bo miał pilny wyjazd.
Radny Krzysztof Walendowski zauważył, że to nie było szybko, to trwało. Odbyły się
konsultacje z mieszkańcami, były zebrania. Radni spotykali się w tej sprawie parę razy. To
trwało parę lat.
Radny Zenon Andrzejewski powiedział, że samo urządzenie podające wodę jest nietrafne,
natomiast miska i całe przyłącze wodne jest wykonane w takim standardzie, że teraz można
tam zamontować jakieś inne urządzenie i będzie ono spełniało swoją rolę.
Radny Krzysztof Walendowski dodał, iż myśli, że wymiana samego urządzenia nie będzie
kosztowna. Fontanna i Plac 3- Maja wszystkim się podoba, jest to cenna inwestycja w centrum
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Gizałek. We wrześniu odbędą się zebrania w sprawie podziału FS i zastanowią się nad zakupem
nowego urządzenia.
Przewodniczący Rady przypomniał, że brali pod uwagę funkcjonalność. W okresie
przedświątecznym można zamontować tam choinkę.
Radny Krzysztof Walendowski dodał - i to jest bardzo fajne, bo choinka na Placu w okresie
przedświątecznym też się przyjęła w Gizałkach.
Przewodniczący Rady zauważył, że jeżeli mieszkańcy mieliby być niezadowoleni z tego co
jest obecnie, w porównaniu jak było poprzednio, to już nie wie.
Radny Krzysztof Walendowski powiedział, mieszkańcy są zadowoleni.
Radny Zenon Andrzejewski powiedział, że wójt na komisji dość obszernie tłumaczył radnym
sprawę dowozu dzieci i młodzieży do szkół. Prosił, żeby wójt obecnie dla Sołtysów oraz
mieszkańców udzielił informacji w tej sprawie.
Wójt powiedział, że fontanna została wykonana w taki sposób, że w tej chwili można założyć
tam praktycznie każde urządzenie. To, które zostało zamontowane kosztowało ponad trzysta
złotych. Zostało zaoferowane przez wykonawcę, który dał najlepszą ofertę. Oferta mieściła się
w środkach jakie były zabezpieczone w budżecie. Gdybyśmy chcieli założyć inne urządzenie,
budżet przewidziany na tą inwestycję należałoby proporcjonalnie zwiększyć. Mówimy
o kwocie 10, 20 nawet 30 tys. zł, nie uczyniliśmy tego. Przypomniał, że na ten cel była
pozyskana również dotacja, która została wykorzystana i tym samym nakład z budżetu gminy
został pomniejszony. Obecnie rada oraz mieszkańcy sołectwa Gizałki mogą zdecydować o
zakupie innego urządzenia, które będzie spełniało oczekiwania. Istnieją pewne ograniczenia
średnicą oraz głębokością misy. Urządzenie musi być dobrane do tych wymiarów, ale może
być zupełnie inne. Obecnie wydać już będzie trzeba kilka, czy kilkanaście tysięcy. To jest do
zrobienia.
Jeżeli chodzi o zmianę systemu dowozu uczniów do Szkoły Podstawowej w Gizałkach
i w Tomicach, to zmienił się system oświatowy. Nie ma już klas gimnazjalnych, są tylko szkoły
podstawowe i tym samym zmieniła się rejonizacja. Do tej pory było tak, że uczniowie z klas
gimnazjalnych lub wcześniej z gimnazjów byli dowożeni z obwodu szkolnego Tomice do
Gizałek. Po analizie systemu mamy wypracowane określone trasy przejazdu autobusów
szkolnych. Do końca br. roku będą wykorzystywać pojazdy, które są w zasobie gminy, czyli
gimbus i samochód dostawczy. Przez kilka miesięcy będą analizować, czy system, który
wypracowali się sprawdza. Jeśli się okaże, że należy wprowadzić określone modyfikację, będą
je wprowadzać. Dopiero na bazie tego co uda się wypracować w okresie do końca br.
kalendarzowego, z nowym rokiem kalendarzowym chcieliby wprowadzić system oparty
prawdopodobnie o przewoźnika zewnętrznego. Zostanie ogłoszony przetarg na przewozy.
Mogą to być dwie formy, pierwsza przewozy jakie obecnie są wykonywane na potrzeby szkoły
w Białobłotach czyli przewozy zamknięte lub przewozy otwarte, z którego będą mogli
korzystać mieszkańcy. W tej chwili mają już wstępne analizy cenowe i na tej podstawie będą
podejmowali decyzje, czy będzie to dla gminy opłacalne. Przy przewozach otwartych została
by stworzona możliwość korzystania przez mieszkańców z większej liczby przewozów, ale
prawdopodobnie byłoby też drożej. W zależności od tego jakie będą koszty będą podejmować
decyzje. Od nowego roku chcieliby realizować przewozy szkolne na podstawie koncepcji jaką
wypracowano, ale w oparciu o przewoźników zewnętrznych.
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Radny Tadeusz Kostuj zapytał, w okresie międzysesyjnym istotnym było, żeby w okresie do
15 przedłużyć umowy z podmiotami energetycznymi na tańszą energię, zostało to dokonane?
Wójt – potwierdził.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
Uchwała nr VIII/58/2019 w sprawie zmian planu budżetu.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę Nr VIII/58/2019 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019, która stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.
Przewodniczący Rady ogłosił 5 minutową przerwę w obradach.
Po przerwie Przewodniczący Rady wznowił obrady.
Uchwała VIII/59/2019 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gizałki na lata 2019-2030
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę Nr VIII/59/2019 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gizałki na lata 2019-2030, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.
Uchwała nr VIII/60/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2019 rok VIII/61/2019
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę Nr VIII/60/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2019 rok VIII/61/2019, która stanowi załącznik nr 11 do
protokołu.
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Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.
Uchwała Nr VIII/61/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Gizałki.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę Nr VIII/61/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę
Gizałki, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.
Uchwała Nr VIII/62/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gizałki.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę Nr VIII/62/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gizałki, która stanowi załącznik nr 15 do
protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
Uchwała Nr VIII/63/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę Nr VIII/63/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku
energetycznego, która stanowi załącznik nr 17 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.
Uchwała Nr VIII/64/2019 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Gizałki Nr VI/24/2011
z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego
funkcjonowania.
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Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radny Tadeusz Kostuj zapytał czy Przewodniczący podpisał już odpowiedź w tej w sprawie.
Przewodniczący Rady odpowiedział - jeszcze nie, dopiero jak rada podejmie uchwałę.
Wójt wyjaśnił, że błąd polegał na tym, że ta uchwała nie została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym jako akt prawa miejscowego. Prokurator się dopatrzył, że taka sytuacja miała
miejsce i stąd domaga się rozpatrzenia sprawy przez WSA, uchwała jest z 2011 roku.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę Nr VIII/64/2019 w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu w Poznaniu skargi na uchwałę Rady Gminy Gizałki Nr VI/24/2011 z dnia
28 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, która stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.
Uchwała Nr VIII/65/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę Nr VIII/65/2019 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
która stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 22 do protokołu.
Uchwała Nr VIII/66/2019 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydata na
ławnika.
Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni Jacek Janiszewski, Zbigniew Bachorski, Krzysztof Walendowski, Piotr Lis wyrazili
zgodę na członków zespołu opiniującego kandydata na ławnika.
Radni nie mieli pytań.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę Nr VIII/66/2019 w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydata na
ławnika, która stanowi załącznik nr 23 do protokołu.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 24 do protokołu.
PUNKT – 6 – WYBÓR TRZECH PRZEDSTAWICIELI RADY DO KOMISJI
STYPENDIALNEJ PRZYZNAJACEJ STYPENDIA DLA UCZNIÓWE PLACÓWEK
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OŚWIATOWYCH GMINY GIZAŁKI ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE NAUKI
KULTURY I SPORTU
Przewodniczący Rady przypomniał, że na Komisji omawiali ten temat oraz zaproponowali
kandydatury trzech przedstawicieli Rady. Zapytał, czy kandydaci wyrażają zgodę na pracę
w komisji. Radny Jacek Dąbrowski, Radny Andrzej Kaczmarek, Radny Piotr Lis wyrazili
zgodę na pracę w Komisji.
Wobec braku innych propozycji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie
zaproponowany skład Komisji stypendialnej przyznającej stypendia dla uczniów placówek
oświatowych Gminy Gizałki za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury i sportu.
Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
powołała trzech przedstawicieli Rady do komisji stypendialnej przyznającej stypendia dla
uczniów placówek oświatowych Gminy Gizałki za osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury
i sportu w składzie: Radny Jacek Dąbrowski, Radny Andrzej Kaczmarek, Radny Piotr
Lis.
Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu.
PUNKT – 7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH
Wójt poinformował, że wpłynęła interpelacja Radnego Jacka Janiszewskiego, który wystąpił
o rozbudowę kanalizacji deszczowej na ul. Wrzesińskiej w m. Tomice. Jest to droga
wojewódzka nr 442. Wystąpili z pismem do WZDW w celu sprawdzenia możliwości
wykonania tych instalacji. W dniu 1 lipca odbyła się wizja lokalna w terenie w wyniku, której
stwierdzono, że będzie możliwe wykonanie studzienki odbierającej nadmiar wód deszczowych,
poprzez odprowadzenie do istniejącej kanalizacji. Termin wykonania uzależniony będzie od
posiadanych środków finansowych, niemniej WZDW zapewnia, że postarają się to wykonać
w możliwie krótkim czasie.
Następnie poinformował, że wniosek pana Tadeusza Kostuja w sprawie zakupu suszarek do
toalet do szkoły w Tomicach był analizowany przez Dyrektor Szkoły. Pan radny otrzymał
odpowiedź na piśmie. Pani Dyrektor stwierdziła, że w tej chwili bardziej higieniczne są
ręczniki. Zaoszczędzona energia, która powstanie w wyniku zainstalowania instalacji
fotowoltaicznej będzie prawdopodobnie wykorzystana na zainstalowanie klimatyzatorów
w klasach, gdzie temperatura w okresach letnich przekracza 30 °C.
Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że rozmawiał na ten temat z panią dyrektor w ubiegłym
roku i była zachwycona inicjatywą, także raczej zmiany tutaj nie było. Natomiast w tym piśmie
jest napisane, że Ministerstwo Zdrowia kwestionowało takie zakupy. Sprawdzał
w Ministerstwie, sanepidzie pleszewskim i nie ma takiego zapisu, tak jak jest napisane, że
tworzą się grzyby i bakterie od suszarek. Radny stwierdził - jest to raczej zapis z Internetu.
Suszarka na wyjściu ma temperaturę wysoką i zabija bakterie, natomiast w klimatyzatorach
rozwijają się bakterie. Dodał, że z punktu widzenia praktycznego i estetyki dobrze byłoby, żeby
w toaletach zamontować po jednej suszarce.
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Przewodniczący Rady powiedział, że wójt zwrócił się do osoby prowadzącej. Pani Dyrektor
dała odpowiedź. Prosił, żeby radny w tym temacie co jest lepsze ręcznik, czy suszarka więcej
nie przekonywał.
PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Radny Zbigniew Bachorski zgłosił o zamontowanie w Tomicach jednej tablicy
(informacyjnej dojazdu) do 3 posesji.
Wójt poprosił, żeby radny zgłosił sprawę na piśmie do referatu inwestycji.
Radny Tadeusz Kostuj poprosił, żeby została mu udzielona odpowiedź na piśmie w sprawie
zamontowania lamp na odcinku Czołnochów-Szymanowice. W ub. roku Kierownik
informowała go, że tylko czekają na decyzję.
Wójt odpowiedział, że aby wykonać dokumentację projektową, gmina musi zabezpieczyć
w budżecie odpowiednie środki. Obecnie nie ma zaplanowanego takiego przedsięwzięcia
w budżecie. Kolejno należy: wpisać w budżet, zabezpieczyć środki i zlecić wykonanie
dokumentacji projektowej spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe. Na komisji łączonej omawiał
ten temat. Na tą chwilę są przygotowane dokumentacyjnie dwa przedsięwzięcia, jedno dotyczy
Leszczycy, drugie Czołnochowa. To czeka na zabezpieczenie środków w budżecie. Jak to
zadanie zostanie zrealizowane, będą realizowane kolejne.
Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że mieszkańcy już kolejny raz mu zgłaszali, że ta część
nieoświetlona kusi złodziei. Warto by była lampa na wlocie od ulicy Lipowej - idąc w kierunku
Czołnochowa. Dalej jest pusty odcinek gdzie jest linia wysokiego napięcia i tam można by
wstawić słupy od strony Czołnochowa. Dodał, czeka cierpliwie. Chodzi o bezpieczeństwo
mieszkańców i oświetlenie drogi.
Radny Henryk Osman zgłosił, żeby na drodze powiatowej w Orlinie postawiono
kierunkowskaz na Zagórów.
Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że w Tomicach na ul. Wodnej był znak ograniczający
przejazd pojazdom powyżej 10 ton, obecnie go nie ma.
Wójt – odpowiedział, że to sprawdzą.
PUNKT – 9 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI
Pani Judyta Podsadna w imieniu Dyrektor Jolanty Roszak oraz pracowników GCK w
Gizałkach przekazała podziękowania radnym oraz panu Zbigniewowi Ostrowskiemu i Radze
Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Gizałkach za wsparcie finansowe Gminnego festiwalu
twórczości muzycznej przedszkolaków. Podkreśliła, że dzięki wsparciu i dobrej woli mogli
zakupić nagrody dla dzieci i tym samym zmotywować je do dalszego działania.
Po czym nastąpiło wręczenie pisemnych podziękowań dla:
Romana Rojewskiego, Piotra Lisa, Zenona Andrzejewskiego, Jacka Dąbrowskiego, Zbigniewa
Bachorskiego, Michała Busa, Jacka Janiszewskiego, Andrzeja Kaczmarka, Justyna Michalaka,
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Henryka Osmana, Mariusz Szczepaniaka, Kazimierza Woźniaka, Krzysztofa Walendowskiego,
Zbigniewa Ostrowskiego.
Radny Jacek Dąbrowski powiedział, że w dniu 28 czerwca uczestniczył w otwarciu punktu
WOPR w Gołuchowie, od Prezesa Zarządu Pana Pawła Szczepaniaka otrzymał podziękowania,
które za jego pośrednictwem przekazuje Wójtowi dla samorządu gminy Gizałki za
dofinansowanie do zakupu skutera wodnego.
Przewodniczący Rady w imieniu mieszkańców Rudy Wieczyńskiej podziękował wójtowi za
zamontowanie znaków na drogach gminnych oraz naprawę mostu na Prośnie.
Radny Kazimierz Woźniak w imieniu mieszkańców złożył podziękowanie za wyrównanie
kruszywem dróg gminnych.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, na jakim etapie jest DPS w Tomicach.
Wójt odpowiedział, że sprawa jest na etapie podpisania umowy. Jest zgoda instytucji
finansującej. Na przełomie sierpnia, września planują wykonać remont. Obecnie jest problem
ze znalezieniem firmy. Zaraz po remoncie są w stanie uruchomić Dzienny Dom Pobytu dla
seniora. Wszystko jest dopięte, jedynym problemem jest znalezienie wykonawcy na wykonanie
remontu.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy po zakończeniu czasu trwania umowy będzie zapis
w umowie w jakim stanie jest obiekt.
Wójt odpowiedział, że na remont obiektu jest zabezpieczone ponad 50 tys. zł. Cały obiekt
będzie wymalowany, zostanie założona klimatyzacja. Po 2-3 latach może coś będzie
ubrudzone, ale przypuszcza, że stan będzie lepszy jak jest teraz, bo obiekt wymaga remontu.
W organizację tego projektu będą zaangażowani też pracownicy GCK i będą dbali, żeby
zniszczeń było jak najmniej.
Radny Tadeusz Kostuj w imieniu mieszkańców złożył podziękowanie wszystkim, którzy
wspomogli inicjatywę o jaką wnioskował - wykonanie chodnika. ZDW w Poznaniu robi tę
część chodnika zaczynającego się od szkoły w Tomicach.
Wójt poinformował, że tam wystąpił problem z przepustem, obecnie ma informację od ZDW,
że będzie poprawiony.
Radny Tadeusz Kostuj zgłosił wniosek, żeby przy organizacji projektu - wsparcie
kompetencji uczniów już w okresie wakacyjnym pomyśleć o tworzeniu grup.
Wójt odpowiedział, że informację przekaże dyrektorom.
Sołtys Stanisław Mikołajewski zgłosił o obcięcie gałęzi na ul. Wrzosowej w Leszczycy.
Sprawa z sąsiedniej gminy - zagięcie na drodze powiatowej, jadąc od strony Gizałek za
Czerminem.
Sołtys Józef Taczała zapytał, jak przedstawia się sprawa fermy norek, czy będzie prowadzona
rozbudowa na 30 tysięcy sztuk? Dodał, że to trzeba pomyśleć.
Wójt odpowiedział, że inwestycja jest w toku. Prowadzą procedurę, która obejmuje również
informację społeczeństwa. Muszą przestrzegać przepisów prawa. Wszystko jest uzgadniane
przez RDOŚ. W dalszym ciągu tych uzgodnień nie będzie, ponieważ dokumenty, które
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przedkłada inwestor są nieodpowiednie. Na tą chwilę takiego pozwolenia nie wydamy. Co
będzie dalej nie potrafi obecnie powiedzieć.
Sołtys Józef Taczała zapytał, jakie dochody ma z tego gmina?
Wójt odpowiedział, że to są działy specjalne produkcji rolnej, czyli z tego tytułu gmina nie ma
dużych dochodów. To jest tak samo jak rolnik by chciał założyć fermę świń. Gmina właściwie
ma dochody od zatrudnienia pracowników. Gdy ktoś chce pobudować obiekt, to należy
zastosować się do tego, co przewiduje prawo. Nie może powiedzieć, bo mnie się nie podoba.
Sołtys Ireneusz Zawal - na pewno prawo nie pozwala na rozbudowę smrodów.
W ub. roku przysłał pismo do Urzędu Gminy, zero odpowiedzi, w tym roku również i zero
odpowiedzi.
Wójt odpowiedział, że wpłynęło stanowisko mieszkańców i to stanowisko zostało dołączone
do akt sprawy.
Sołtys Ireneusz Zawal powiedział, że wysłał też pismo do Wód Polskich i otrzymał
odpowiedź, że przeprowadzą tam kontrolę. I teraz czeka na pismo od Wojewody. Będą pisali
też pismo do pana Morawieckiego, żeby pomógł i nie pozwolą na większą rozbudowę.
Sołtys Zbigniew Ostrowski w imieniu mieszkańców złożył podziękowanie za utrzymanie
parku w Szymanowicach. Zapytał, na jakim etapie są wnioski suszowe rolników?
Wójt odpowiedział, że wszystko jest zależne od Ministra Rolnictwa. Wpłynęło 400 wniosków.
Komisja musi sprawdzić w terenie, nie wie już ile sprawdziła.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Kopczyński poinformował, że na drodze
powiatowej w Czerminie zostały postawione znaki drogowe informacyjne, że jest poprzeczny
uskok. Składał w tej sprawie interpelację do dyrektor ZDP. Tam znajduje się przepust drogowy,
który należy przebudować, co wiąże się z kosztami. W miarę posiadanych środków problem
ma być załatwiony, sprawę ponowi. Klęska suszy - przez 19 lat zajmował się m. innymi tym
tematem obecnie najlepiej poinformowanymi osobami są delegaci do izb rolniczych.
Radny Tadeusz Kostuj zwrócił się do Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Pleszewie,
czy może uzyskać informację nt. jego wcześniejszej inicjatywy w sprawie kontynuacji pasa
drogowego lub chodnika od Szymanowic ul. Lipowa, do zakrętu w Czołnochowie.
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Piotr Kopczyński odpowiedział, że w tej sprawie
rozmawiał ze Starostą i Dyrektor ZDP, tu sprawa jest prosta, dotyczy pieniędzy. W poprzedniej
kadencji odnowiono drogę powiatową z Gizałek do Szymanowic. W miarę możliwości tam
gdzie chodniki były konieczne zostały zrealizowane. Ogółem jest 380 km dróg powiatowych
na terenie powiatu pleszewskiego i potrzeby są olbrzymie, żeby te drogi były przejezdne.
Chodnik w dalszej kolejności.
Radny Tadeusz Kostuj stwierdził, że jeżeli nie chodnik, to chociaż pas przy drodze, jest to dla
dobra wszystkich mieszkańców.
Przewodniczący Rady poinformował, że w tym roku Dożynki Gminne organizują Sołectwa
Wierzchy i Leszczyca ze swojej strony ponawia zaproszenie, żeby wszyscy mieszkańcy
czynnie wzięli udział w tym święcie. Uważa, że mają za co dziękować, przy takiej suszy udało
się rolnikom zebrać plony.
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PUNKT – 10 – ZAKOŃCZENIE OBRAD
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady VIII sesji Rady
Gminy Gizałki o godz. 11:30
Protokołowała

Przewodniczący Rady

Teresa Andrzejak

Roman Rojewski
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