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Protokół nr XXXIX/2018 

z Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

28 sierpnia 2018 r. 

w sali Urzędu Gminy w Gizałkach 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100 % składu 

osobowego Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto                   

w Sesji udział wzięli sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu, 

oraz zaproszeni goście, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych - lista 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Sesja nadzwyczajna zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym 

wynika z potrzeby zmiany planu budżetu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 

16:00, witając wszystkich obecnych na sali obrad.  

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXIX SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY GMINY 

GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 

1) zmiany uchwały nr XXXVII/203/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia                         

21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego                

pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 

Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki-etap 1”; 

2) zmian planu budżetu na rok 2018; 

3) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-

2028. 

 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni chcą się odnieść do porządku obrad. 

 

Radny Zenon Tomaszewski – zgłosił wniosek formalny w sprawie zwiększenia 

szerokości budowanej drogi w m. Świerczyna, powiedział że na posiedzeniach komisji 

zostało uzgodnione, że szerokość  pasa jezdni będzie wynosiła 4 m, a wójt zmniejszył 

do 3,5 m. Radny twierdził, że taka szerokość utrudni przejazd kombajnów.  
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Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie przyjęcie ww. wniosku formalnego 

pod obrady Sesji. W wyniku głosowania większością głosów wniosek został odrzucony.  

 

Uchwała nr XXXIX/112/2018 zmiany uchwały nr XXXVII/203/2018 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania inwestycyjnego                            

pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-

Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki-etap 1”. 

 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę wraz z uzasadnieniem, poprosił o pytania. 

Radny Zbigniew Swędrowski zapytał co oznacza zapis, że ostateczny koszt zadania 

zostanie ustalony po zakończeniu zadania. Czy to jest normą, jakie są perspektywy, 

czy ten koszt wzrośnie, czy zmaleje?. 

Wójt odpowiedział, że na tym etapie nie potrafi odpowiedzieć na te pytania. 

Odpowiedzi można udzielić na etapie realizacji inwestycji. Czasami potrzebna jest też 

korekta projektu.  

Radny Zbigniew Swędrowski – ale nie  będą to sumy bardzo się różniące od 

założonej kwoty. 

Wójt odpowiedział, że tak przypuszcza ale decyduje Zarząd Dróg Wojewódzkich, nie 

mamy na to wpływu. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania 

na sali obrad obecnych było 15 radnych Uchwała nr XXXIX/112/2018 zmiany 

uchwały nr XXXVII/203/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 czerwca 2018 r.                    

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego na 

realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze 

wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-Gizałki-etap 1” podjęta 

została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  

Uchwała nr XXXIX/113/2018 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Z uwagi na brak pytań poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 

radnych Uchwała nr XXXIX/113/2018 w sprawie zmian planu budżetu na rok 

2018 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.   

 

Uchwała nr XXXIX/114/2018 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poprosił              

o pytania. 

Radny Zbigniew Bachorski poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytania: czy zadanie 

„Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze wojewódzkiej nr 443 w miejscowości 

Białobłoty” jest zakończona? Koszt tego zadania wynosi ok. 140 tys. zł, ile w tej 

kwocie było środków Funduszu Sołeckiego a ile dołożono z budżetu gminy. Lampy 

są umieszczone w pasie drogi wojewódzkiej, czy gmina jest ich właścicielem? 
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Wójt odpowiedział, że zadanie jest zakończone, gmina jest właścicielem oświetlenia, 

tak jak w każdej innej miejscowości.  

Z uwagi na brak dalszych pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 

głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała nr XXXIX/114/2018 

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 

2018-2028 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu 

Przewodniczący Rady poinformował, że w wyniku przeprowadzonego przez WZDW 

w Poznaniu postępowania przetargowego wzrósł koszt inwestycji - „Budowa ścieżki 

rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 442 Września-Kalisz na odcinku Tomice-

Gizałki-etap 1, powstała pilna potrzeba zwiększenia środków. W związku                                      

z powyższym została zwołana sesja nadzwyczajna.   

 

PUNKT – 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady 

XXXIX Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 17.00  

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak       Piotr Lis 

 

 

 

 

 

 

 


