
Protokół nr XIV/2020
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

 11 marca 2020 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 16:00
witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie  stwierdził  quorum
Sesji (15 radnych). 

PORZĄDEK OBRAD XIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Gizałki.
4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020;

2) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na
lata 2020-2031;

3) w sprawie  zmiany uchwały nr  IX/68/2019  Rady Gminy Gizałki  z  dnia
25 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Pleszewskiego na dofinansowanie „Programu usuwania azbestu z terenu
powiatu pleszewskiego w roku 2020”;

4) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii dla  Gminy Gizałki na 2020 rok;

5) w sprawie szczegółowych warunków przyznania i  odpłatności  za  usługi
opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania;

6) przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami  bezdomnymi  oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2020;
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7) w sprawie  przekształcenia  Szkoły Podstawowej  im.  Obrońców Tobruku
w Tomicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wierzchach;

8) w  sprawie  przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego
w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na
uchwałę Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. nr XL/2018/2018
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Gizałki.

6. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Gminy Gizałki.
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 Z XIII 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 z XIII Sesji Rady Gminy Gizałki. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

PUNKT  –  4  –  SPRAWOZDANIE  WÓJTA  Z  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM

Radny Tadeusz Kostuj zapytał,  co było omawiane na Radzie Decyzyjnej Stowarzyszenia
„Wspólnie dla Przyszłości”.

Wójt odpowiedział,  że  Rada  Decyzyjna  obraduje  wówczas  gdy  wpływają  wnioski
o przyznanie środków finansowych dla podmiotów, które ubiegają się o dotację. Sukcesywnie
takie  konkursy są ogłaszane i  rozstrzygane.  Jako Przewodniczący Rady decyzyjnej  bierze
udział w każdym posiedzeniu, wstępnie jest zobowiązany je zwołać, następnie przeprowadzić.
Konkursy są ogłaszane na stronie Internetowej Stowarzyszenia „Wspólnie dla Przyszłości”
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W ostatnim okresie były konkursy dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Środki
z  przeznaczeniem  na  inne  cele  zostały  już  wykorzystane.  Sukcesywnie  będą  ogłaszane
kolejne konkursy.

Ponadto Wójt poinformował, że realizowane są dowozy do Szkół: w Tomicach i Gizałkach na
zasadzie transportu otwartego. Autobus jeździ  tą samą trasą, którą wcześniej jeździł gimbus.
Bilety  dla  uczniów  są  zakupywane  przez  gminę.  Natomiast  mieszkańcy,  którzy  zechcą
skorzystać z tego transportu, muszą kupić bilet u kierowcy. 
  
Radny Tadeusz Kostuj zapytał jakie informacje zostały przekazane na szkoleniu w zakresie
ochrony danych osobowych.

Wójt odpowiedział,  że  szkolenie  odbyło  się  w  Urzędzie  Gminy  i  skierowane  było  dla
pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych, dotyczyło uregulowań prawnych, które
wcześniej funkcjonowały. Istotnych zmian nie ma. Zrobili przegląd systemu i dokumentów,
które  funkcjonują  w  obiegu.  Pracownicy  mieli  okazje  zadawać  pytania.  Wcześniej  takie
szkolenie  odbyli  sołtysi.  Przepisy  są  dość  kontrowersyjne,  uregulowania  prawne  bardzo
wymagające, ale musimy je stosować – posumował wójt. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

Uchwała nr XIV/99/2020 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020

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 XIV/99/2020 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020, która
stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała nr XIV/100/2020 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Gizałki na lata 2020-2031

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 XIV/100/2020  w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gizałki na lata 2020-2031, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

Uchwała  nr  XIV/101/2020 w  sprawie zmiany  uchwały  nr  IX/68/2019  Rady  Gminy
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Gizałki z dnia 25 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Pleszewskiego  na  dofinansowanie  „Programu  usuwania  azbestu  z  terenu  powiatu
pleszewskiego w roku 2020

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 XIV/101/2020 w sprawie zmiany uchwały nr IX/68/2019 Rady Gminy
Gizałki z dnia 25 września 2019 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
Pleszewskiego  na  dofinansowanie  „Programu  usuwania  azbestu  z  terenu  powiatu
pleszewskiego w roku 2020, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Uchwała  nr  XIV/102/2020  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego
Programu  Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
Przeciwdziałania Narkomanii dla  Gminy Gizałki na 2020 rok

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  XIV/102/2020 zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego
Programu Profilaktyki  i  Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych  oraz  Przeciwdziałania
Narkomanii dla  Gminy Gizałki na 2020 rok, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwała nr XIV/103/2020 w sprawie szczegółowych warunków przyznania i odpłatności
za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz
szczególnych  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z  opłat  i  trybu  ich
pobierania.

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  XIV/103/2020  w  sprawie  szczegółowych  warunków  przyznania
i  odpłatności  za  usługi  opiekuńcze  i  specjalistyczne  usługi  opiekuńcze,  z  wyłączeniem
specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami  psychicznymi  oraz
szczególnych  warunków  częściowego  lub  całkowitego  zwolnienia  z  opłat  i  trybu  ich
pobierania, która stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.
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Uchwała  nr  XIV/104/2020  w  sprawie  przyjęcia  Programu  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok
2020

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały. 

Wójt zgłosił autopoprawkę informując, że skutkiem podjętej uchwały o zmianie budżetu jest
konieczność  zmiany  zapisu  w  załączniku  pn.:  Program  opieki  nad  zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok
2020.  W paragrafie  11  pkt  1  jest  zapis.:  Na  realizację  zadań  wynikających  z  Programu
zabezpieczone są w budżecie środki finansowe w wysokości 17.500,00 zł. Kwota ta nie jest
wystarczająca na realizację zadań, które zostały nałożone. Dlatego wnioskuje o zwiększenie
środków o 6 tys. zł,  do kwoty 23.500 zł,  co zapewni większy zakres usług świadczonych
przez lekarza weterynarii. Chodzi głównie o zabiegi sterylizacji zwierząt bezdomnych. 

Radny Tadeusz Kostuj –  przypomniał,  że na komisji  poruszył kwestie,  co do określenia
pewnych  definicji  np.  kiedy  określamy,  że  zwierzę  jest  wolno  żyjące  w  przypadku  gdy
zwierzę jest odłowione. Radny zauważył, że czopowanie zwierząt ułatwiłoby przypisanie do
właściciela.  Radny  zwrócił  uwagę,  że  do  Programu  należałoby  dołożyć  działania
wykonawcze np. pies z obrożą czy zaczopowany kot.

Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  kot  zmienia  swoje  miejsca  pobytu  i  trudno  je
określić. 

Wójt  powiedział,  że  jeśli  mieszkańcy zgłoszą  do  UG,  że  po  terenie  danej  miejscowości
porusza  się  bezdomne  zwierzę  wówczas  gmina  uruchamia  odłowienie.  Zwierzę  zostaje
schwytane  i  przewiezione  do  punktu  czasowego  pobytu,  który  mieści  się  w  Zakładzie
Komunalnym.  Jeśli  nie  zgłosi  się  właściciel  wówczas  organizują  adopcję.  W  skrajnych
przypadkach zwierzę jest kierowane do schroniska. Były przypadki zgłaszania się właścicieli
i odbierania zwierząt. 

Głosowanie  autopoprawki.  Przy  15  głosach  „za”  braku głosów  „przeciwnych”  oraz
„wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła autopoprawkę.

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę  nr XIV/104/2020  w sprawie  przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gizałki na rok 2020,
która stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Uchwała nr XIV/105/2020 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Obrońców
Tobruku w Tomicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Wierzchach. 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały. 

Radny Marek Szulc powiedział, że tą uchwałą zamykamy szkołę w Wierzchach. Zapytał,
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czy zgodnie z tym co było mówione na Komisjach i na zebraniu wiejskim w Wierzchach
powstanie tam przedszkole przeniesione z Nowej Wsi?

Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  w  zebraniu  wiejskim  nie  uczestniczył.  Ale  na
komisjach  w dniu  wczorajszym wspólnie  wyznaczyli  cel,  którym jest,  doprowadzenie  do
powstania  na  Wierzchach  przedszkola  z  prawdziwego  zdarzenia.  Dodał  też,  że  jest
wyrazicielem większości radnych, którzy tak ustalili.

Wójt powiedział,  że na zebraniu w m. Wierzchy było pytanie dotyczące przyszłości  tego
obiektu.  Przedstawił  to,  co  wspólnie  ustalili,  czyli  dążymy do  tego  aby w  tym obiekcie
powstało przedszkole.

Przewodniczący Rady przypomniał,  że celem większości radnych jest,  aby nie płacili  za
wynajem, tylko mając na swoim terenie obiekt lepiej usytuowany dostosowali go do potrzeb.
Dodał, że te działania mogą się przedłużyć o miesiąc lub dwa, co nie gra roli, najważniejszy
jest  cel.  Likwidujemy przedszkole w Nowej Wsi i  przenosimy je do swoich obiektów na
Wierzchach. 

Radny  Zbigniew  Bachorski  –  dodał,  że  w  pierwszej  kolejności  likwidujemy  Filię  na
Wierzchach, następnie dostosowujemy obiekt do wymogów przedszkola.   

Wójt  powiedział, że dostosowanie będą jeszcze analizować pod kątem jego konieczności.
Jeśli stwierdzą taką potrzebę wówczas dostosują. 

Przewodniczący Rady dodał,  że jego marzeniem byłoby,  żeby przystosowując obiekt dla
potrzeb przedszkola przystosować go również do prowadzenia żłobka  z uwagi na możliwość
pozyskania dofinansowania na ten cel.

Wójt odpowiedział, że nie czas, ani miejsce na taką dyskusję. Obiekt jest zbyt mały na inne
działalności. Żłobek jest innym rodzajem działalności i zupełnie inne przepisy obowiązują
w tym zakresie. Co do wymogów, to są znacznie mniejsze niż w przypadku przedszkola. Nie
da  się  tego zrobić  w tym obiekcie,  trzeba  by go znacznie  rozbudować.  O żłobku można
pomyśleć ale w innej lokalizacji.  
 
Przewodniczący Rady  powiedział,  że może zbyt  daleko wybiegł.  Reasumując celem jest
dostosowanie obiektu na Wierzchach do potrzeb przedszkola.

Radny Krzysztof Walendowski dodał, że powinni polegać na tym, że w dniu wczorajszym
wójt złożył obietnicę, że po zamknięciu Filii ruszamy z pracą. Radny poprosił aby na bieżąco
byli informowani o podjętych działaniach. 

Wójt powiedział,  że  najpierw będą musieli poczynić założenia projektowe, może niezbyt
duże,  ale  na  pewno  będą.  Nie  wyobraża  sobie,  żeby  tego  nie  konsultował  z  gronem
pedagogicznym,  które  będzie  tam  pracowało  oraz  z  radą,  która  musi  wyrazić  zgodę  na
zabezpieczenie  środków na ten cel. 

Radny  Krzysztof  Walendowski stwierdził,  że  wójt  powinien  przejąć  pieczę  nad  tymi
działaniami, co uważa przyspieszyłoby realizację tego zadania.  

Radny Tadeusz  Kostuj   przedłożył,  jaki  był  kontekst  długofalowy.  Pierwsze  informacje
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przenikały  z  początkiem  roku  szkolnego,  miała  odbyć  się  Komisja  Oświaty,  miały  być
przedstawione pisma z Kuratorium, do tego już nie wracamy - stwierdził radny. Natomiast
30  stycznia  br.  większością  rady  została  podjęta  uchwała,  był  przeciwny.  Dlaczego  -
proceduralne  rzeczy  były  nie  do  przejścia.  Pismo  na  posiedzenie  komisji  łączonych
20 stycznia  br.  tematem obrad  były sprawy dotyczące  organizacji  placówek oświatowych
w gminie - czyli  wszystkich szkół. Na dany moment rozpoznanie było takie, jedziemy do
Nowej Wsi, rozmawiał z panią Dyrektor, która stwierdziła, że placówka jest przygotowana do
funkcjonowania, zabezpiecza pracę. Pytał p. Sołtys, czy było to społecznie konsultowane - nie
było. Radny stwierdził, że proceduralnie ma pewne zastrzeżenia. Po czym dodał, że  teraz
zmieniło  się  bardzo  dużo,  były  stosowne  uchwały,  pozytywne  opinie:  Związków
Zawodowych „Solidarność”,  ZNP itd.  wcześniej  tego nie  było,  czyli  sytuacja zmienia się
diametralnie.  Ponadto  dodał,  że  radni  potwierdzili  jeszcze  sprawę  przedszkola.
Przewodniczący zaakcentował  też sprawę żłobka -  uważa,  że dobrze,  ponieważ wcześniej
było o tym też mówione. Sytuacja na 30 stycznia br. była bardziej skomplikowana, na dzisiaj
jest już coś innego - podsumował radny. 
   
Wójt  wyjaśnił, że wszystko zostało dopełnione proceduralnie, właściwie i żaden z organów
do którego  się  zwracali  o  opinię,  uzgodnienia  nie  miał  uwag  co  do  procedury.  Nie  było
żadnego uchybienia w tym zakresie.

Radny Tadeusz Kostuj  dodał, że nie podoba mu się słowo likwidacja, ale tak ustawa mówi
i jak powiedział, do tego nie będzie wracał.
Po czym dodał, że pismo jakie otrzymał informowało, że tematem obrad komisji łączonych
będą sprawy dotyczące organizacji placówek oświatowych w gminie. Radny zwrócił uwagę,
że  to  powinien  być  zapis:  w sprawie  przekształcenia,  likwidacji  w  sprawie  przeniesienia
przedszkola. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że uchwała na poprzedniej sesji była intencyjna i nie
potrzeba było opinii  teraz podejmujemy właściwą uchwałę,  która  wymaga takich  kroków
i wszystko zostało przygotowane. 

Radny Tadeusz Kostuj  powiedział,  że jeżeli on z pewnymi podmiotami ma kontakt i te
podmioty nie wnoszą o potrzebie likwidacji. To on w drodze odwrotnej nie może postępować
wbrew.  Po  czym  dodał,  że  obecnie  zapisy  w  uzasadnieniu  do  uchwały  zmieniły  się
diametralnie.    

Przewodniczący Rady zapytał - a podmiot to kto ?

Radny Tadeusz Kostuj  odpowiedział np. poszczególne jednostki oświatowe.

Przewodniczący  Rady powiedział,  że  miał  kontakt  z  wieloma  mieszkańcami  i  jest
pozytywny odzew do zamierzonych działań. 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy
podjęła uchwałę  nr  XIV/105/2020  w  sprawie  przekształcenia  Szkoły  Podstawowej  im.
Obrońców Tobruku w Tomicach poprzez likwidację Szkoły Filialnej  w Wierzchach, która
stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.
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Uchwała  nr  XIV/106/2020  w  sprawie  przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego  w  Poznaniu  skargi  Prokuratora  Okręgowego  w  Ostrowie
Wielkopolskim  na  uchwałę  Rady  Gminy  Gizałki  z  dnia  28  września  2018  r.
nr XL/2018/2018 w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości  i  porządku 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  XIV/106/2020  w  sprawie  przekazania  do  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim
na uchwałę Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r.  nr XL/2018/2018 w sprawie
Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy  Gizałki,  która  stanowi
załącznik nr 22 do protokołu.

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

PUNKT – 6  – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI  STAŁYCH RADY
GMINY GIZAŁKI

Radni nie mieli pytań, uwag.

Sprawozdania stanowią załączniki nr 24, 25, 26, 27, 28 do protokołu.

PUNKT – 7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Wójt  poinformował, że wpłynęła jedna interpelacja radnego Justyna Michalaka w sprawie
oznakowania drogi gminnej w m. Świerczyna na skrzyżowaniu dróg gminnych G632027 P
i G632026 P, chodzi o postawienie znaków i uregulowanie w sposób prawidłowy zasad ruchu
drogowego. Żeby  to  wykonać konieczne  jest  opracowanie  projektu  organizacji  ruchu.
Obecnie są na etapie przygotowywania tej dokumentacji, analizują możliwość remontu tego
skrzyżowania i dróg dojazdowych, są tam poważne ubytki nawierzchni asfaltowych. W dniu
dzisiejszym  odbyli  spotkanie  z  wykonawcą,  który  określi  koncepcje  rozwiązania  tego
problemu.  W najbliższym czasie  poinformują,  co dalej.  Obecnie priorytetem jest  naprawa
nawierzchni dróg asfaltowych. Radnemu odpowiedź została udzielona na piśmie.

PUNKT – 8  – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że dla potrzeb mieszkańców są wnioski o wydanie
zaświadczenia  o  przeznaczeniu  w  miejscowym  planie zagospodarowania  przestrzennego.
W jakich sprawach są składane -  pytał radny?  

Wójt odpowiedział, że są to formularze do wypełnienia przez mieszkańców w przypadku nie
uzyskania  informacji  o  przeznaczeniu  w  planie  lub  studium,  najczęściej  odbywa  się  to
w  przypadku  sprzedaży  nieruchomości.  Przed  sprzedażą  lub  wyceną  niezbędny  jest  taki
dokument  wydany  przez  gminę.  Jest  to  obowiązująca  procedura,  notariusz  sporządzając
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umowę kupna-sprzedaży żąda takiego zaświadczenia.

Radny  Zbigniew  Bachorski zapytał,  jakie  gmina  podejmuje  czynności  w  przypadku
obecnego zagrożenia zakażenia koronawirusem. 

Wójt odpowiedział, że jest problem, ponieważ na terenie Polski tych przypadków jest coraz
więcej.  Oficjalnie  na  terenie  powiatu  pleszewskiego,  na  tą  chwilę  nie  potwierdzono
przypadku koronawirusa. Kilka osób przebywa na kwarantannie. Pan premier podjął decyzje
o  zawieszeniu  zajęć  w  szkołach.  Od  poniedziałku  przez  14  dni  żadna  z  placówek
oświatowych  nie  będzie  czynna.  Natomiast  od  jutra  do  piątku  będą  prowadzone  zajęcia
opiekuńcze.  W dniu  dzisiejszym (w naszych  placówkach  oświatowych)  było  50% dzieci
w przedszkolu, w szkołach podstawowych  64 %. Część dzieci była nieobecna  z uwagi na
różne  choroby.  Aby ograniczyć  rozprzestrzenianie  się  chorób  należy zachować  niezbędne
zasady  higieniczne.  Ograniczyć  kontakt  z  osobami,  które  mogą  być  potencjalnymi
nosicielami.  Unikać  dużych  zgromadzeń,  imprez  masowych,  przebywania  w  ośrodkach
zdrowia, poradniach medycznych. Ludzie lekceważą to i czasami w błahych sprawach idą do
przychodni, gdzie obecnie są duże kolejki ze względu na panującą grypę i zarażają siebie,
rodzinę.  Na  naszej  stronie  internetowej  został  zamieszczony  apel  lekarzy  Ośrodka
w  Gizałkach  o  korzystanie  z  teleporad  medycznych.  Do  Ośrodka  należy  iść  tylko
w  skrajnych,  wyjątkowych  przypadkach.  Dodał,  że  ma  również  apel  do  mieszkańców
w  odniesieniu  do   korzystania  z  punktów  usługowych  lub  z  usług  Urzędu.  Zapraszamy
mieszkańców do Urzędu Gminy zawsze,  ale w tym czasie kiedy jest  tak duże zagrożenie
zachorowaniem na korona wirus ma prośbę, żeby udawać się do Urzędu tylko w wyjątkowo
ważnych  sprawach.  Druki  do  pobrania  są  zamieszczone  na  stronie  internetowej  gminy,
ponadto  w  każdym  z  obiektów  gminy  w  wyznaczonych  punktach.  Jeśli  jest  problem
z wypełnieniem, to można skontaktować się telefonicznie z określonym pracownikiem, druk
złożyć  w  biurze  podawczym.  Dalej  poinformował,  że  jeśli  choć  u  jednego  pracownika
zostanie stwierdzony koronowirus, wówczas urząd zostanie zamknięty. Poprosił aby kolejne
Sesje, komisje  były organizowane tylko wówczas, gdy zajdzie taka konieczność. Dotyczy to
czasu gdy jest duże zagrożenie chorobowe. 

Radny  Tadeusz  Kostuj  wracając  do  sprawozdania  zapytał,  jakie  tematy  omawiano  na
spotkaniu wójtów, burmistrzów w WOKISS w Poznaniu.

Wójt  –  odpowiedział,  że było  kilka  istotnych  informacji,  szkoleń, między  innymi
wykorzystanie  sprzętu  komputerowego,  który  umożliwia  duże  oszczędności  finansowe.
Omawiali temat gospodarki odpadami, nowe przepisy, które weszły w życie.  W najbliższym
czasie czeka nas opracowanie nowego regulaminu utrzymania czystości,  który uwzględnia
najnowsze regulacje prawne. Rozmawiali ze specjalistą nt. wykonania takich dokumentów,
regulacji prawnych, które muszą wprowadzić na terenie gmin. Były przekazane informacje nt.
następnej  perspektywy  finansowej.   Analizowali  to  pod  kątem  planowanych  inwestycji
w gminach. 

Radny Justyn Michalak zapytał, czy wiadomo kiedy rozpocznie się odbiór folii rolniczych?

Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie od maja, będą informowali.

Radny  Tadeusz  Kostuj  powiedział,  że za  kadencji  wójta  Lehmanna  kładł  z  dwoma
mieszkańcami chodnik (w m. Szymanowice), który obecnie został rozebrany. Radny chciałby,
żeby zdemontowany materiał był wykorzystany na pobocze ul. Ogrodowej i inne. Dodał, że
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jego ostatni wniosek dotyczył nowego chodnika, który był kładziony a poprzedniego już nie
ma. Gdzie jest ten materiał – pytał radny. Pytał też, co z górą kamienia, która była na terenie
parkingu.

Radny  Zbigniew  Walendowski zwrócił  uwagę,  że  należałoby  jednak  ograniczyć  sesje
z uwagi na to co się dzieje. 

Wójt odpowiedział,  że   fragmentaryczny  chodnik  o  którym  mówił  radny  Kostuj  był
w  złym  stanie  i  został  rozebrany.  Kostka  została  przewieziona  na  teren  Zakładu
Komunalnego. Jest problem, jeśli kostka jest już tak zużyta. Próbują wykorzystać ten materiał
do różnych celów. Kamienie były wykorzystane przez wykonawcę na budowę parkingu.

Radny Tadeusz Kostuj zapytał o uzupełnienie dziur na drodze Szymanowice - Czołnochów. 

Przewodniczący  Rady odpowiedział,  że  ostatnio  był  na  tej  drodze,  tam  nie  ma  ruchu.
Zwrócił  też  uwagę na  zgłoszone przez  radnego Kaczmarka  zakrzaczenia  przy tej  drodze.
Podsumował, że niektórzy mieszkańcy marzyliby o takiej drodze. Dał pod rozwagę to, że idąc
tym tokiem, to w każdej miejscowości radni mogliby zgłaszać potrzeby.

PUNKT – 9 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI

Przewodniczący Rady  powiedział,  że 11 marca  jest  ogłoszony Dniem Sołtysa,  następnie
w imieniu całej Rady złożył Paniom i Panom Sołtysom życzenia, podziękował za współpracę
oraz zaangażowanie na rzecz mieszkańców. 

Wójt  podziękował Paniom  i Panom Sołtysom za współpracę,  życzył  zdrowia,  szczęścia
dużo satysfakcji  z  wykonywanej  pracy.  Aby efekty pracy były jak największe.  Dodał,  że
Prezydent Andrzej Duda wystosował życzenia, które przekażą wraz z drobnymi upominkami. 

Przewodniczący Rady  poinformował, że w Polsce jest 40 tysięcy Sołtysów z czego 1/3 to
Panie.

Nastąpiło wręczenie podziękowań.

Przewodniczący  Rady  –  w  imieniu  Dyrektor  GCK  zaprosił  Radnych  i  Sołtysów  do
Biblioteki Gminnej w Gizałkach. 

Wójt dodał, że pokażą obiekt po rozbudowie.
Następnie  odczytał  apel  wystosowany  przez  spółkę  lekarzy  rodzinnych  informujący
o   unikaniu  osobistych  wizyt  w  poradni.  Pacjenci  powinni  korzystać  z  teleporad  oraz
telefonicznego  załatwiania  recept.  Pisemną  informację  przekażą  sołtysom,  będzie  też
zamieszczona na stronie internetowej.
 
Radny Tadeusz Kostuj  poprosił aby wniosek składany przez radnego był przyjmowany bez
komentarza. Tak jak mówi statut. Wszyscy muszą wspierać i pomagać mieszkańców a radni
stoją na pierwszej linii. Na nich często też się zrzuca odpowiedzialność.
   
Przewodniczący Rady powiedział, że dzisiaj honorują Panie i Panów Sołtysów, ponieważ
jest Dzień Sołtysa. Jak będzie Dzień Samorządowca, na pewno też będą pamiętać o radnych.  
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PUNKT – 10 –  ZAKOŃCZENIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XIV Sesji
Rady Gminy Gizałki o godz. 17:10

Protokołowała Przewodniczący Rady

Teresa Andrzejak         Roman Rojewski
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