
1 
 

Protokół nr XXXVIII/2018 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

7 sierpnia 2018 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 13 radnych, co stanowi 93,33 % 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. 

Przewodniczący Rady Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 9:00, witając 

wszystkich obecnych na sali posiedzeń.  

Następnie stwierdził quorum Sesji (13 radnych). 

Radni nieobecni: 

 - Mieczysław Sawicki 

-  Zbigniew Swędrowski 

 
 

PORZĄDEK OBRAD XXXVIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.  

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  

 międzysesyjnym.  

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie:  

 

1) zmian planu budżetu na rok 2018;     

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

2028; 

3) ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

 

7. Informacja GOPS dot. Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017. 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne głosy i wnioski. 

10. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania lub uwagi do porządku obrad.  

 

Wójt zaproponował wprowadzenie do porządku obrad uchwały pn.: Uchwała w sprawie 

zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego. 

Przypomniał, że wcześniej temat był poddany do dyskusji, propozycja wyszła od Komisji 
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Rolnictwa. Projekt uchwały radni otrzymali na posiedzeniu Komisji łączonych. Uchwała ma 

na celu uregulowanie strony formalnej i możliwości przekazania dotacji do WOPR –                        

w kwocie 2.500,00 zł.  

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie nad wprowadzeniem do porządku obrad 

uchwały pn. Uchwała w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na 

realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego.   

Radni jednogłośnie opowiedzieli się nad wprowadzeniem do porządku obrad kolejnej 

uchwały pn.: Uchwała w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji na 

realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego. 

 

Przewodniczący Rady  odczytał dalszy ciąg porządku obrad. Zapytał czy są  pytania do 

porządku obrad?  

Radny Tadeusz Kostuj złożył wniosek dot. punktu trzeciego - przyjęcie protokołu. Radny 

zgłosił, że związku z tym, że protokół nie jest zamieszczony w biuletynie informacji 

publicznej, a część z radnych mogła wcześniej nie zapoznać się z protokołem w biurze rady, 

wnioskuje o głosowanie nad przyjęciem protokołu na kolejnej sesji.  

Przewodniczący Rady poprosił o wypowiedź radcę.  

Radca wyjaśnił, że przyjąć protokół to znaczy zakończyć proces. Uważa, że winno być jedno 

głosowanie i koniec, ewentualnie indywidualne poprawki mogą być zgłaszane.  

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD POPRZEDNIEJ SESJI 

 

Przewodniczący Rady poprosił o głosowanie wniosku radnego o przyjęcie na kolejnej sesji 

protokołu z obrad XXXVII sesji. W wyniku głosowania radni jednogłośnie opowiedzieli się 

za przyjęciem protokołu na kolejnej sesji. 

 

PUNKT – 4 – INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH 

PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji. Z uwagi na 

to, że nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu 

obrad. Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PUNKT – 5 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji.  

Wójt poinformował, że przekaże najbardziej istotne informacje, które zapewne interesują 

mieszkańców. Zakończono oraz odebrano budowę drogi gminnej  Czarnybród - Dziewiń 

Duży. Zakończono prace budowlane na drodze Szymanowice -Tomice - etap I. Obecnie 

trwają prace porządkowe. Jest w trakcie realizacji remont dachu na sali wiejskiej                             

w Szymanowicach. Prace wykonuje Zakład Komunalny. Odnośnie drogi w m. Świerczyna - 

należało przesunąć termin zakończenia inwestycji, ponieważ po badaniach geotechnicznych 

okazało się, że należy zastosować grubszą warstwę podbudowy dlatego należy zmienić też 
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pozwolenie, czekamy za dokumentami. Zakończenie prac zaplanowano na koniec września 

br. Następnie poinformował, że został ogłoszony przez WZDW przetarg dotyczący budowy 

ścieżki z Gizałek na Tomice etap I. Budowa będzie rozpoczęta od strony Gizałek. Firmy 

mogą składać oferty do 22.08 br. Termin zakończenia prac zaplanowano na 14 grudnia br. 

Zostało pozyskane dofinansowanie w kwocie 37 tys. zł na rewitalizację placu 3-Maja w 

Gizałkach. Obecnie jest wykonany harmonogram prac. Czekują za ofertami firm, które 

zechcą podjąć się tego zadania. Przypuszczalny termin zakończenia prac nastąpi pod koniec 

września br. Jeśli chodzi o drogi wykonywane w ramach Funduszu Sołeckiego, to są na 

półmetku. Prawdopodobnie do końca przyszłego tygodnia zostaną wykonane za wyjątkiem 

dwóch miejscowości, gdzie zadania były zmieniane. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

 

Uchwała nr XXXVIII/208/2018 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Poprosił o pytania. 

Wójt wskazał najważniejsze zmiany: Budżet gminy został zwiększony z tytułu dotacji 

otrzymanej z Samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie budowy 

(przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych – 86.600 zł.  

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 31.800 zł, o środki na dofinansowanie 

projektu „Europa przyszłości”, które gmina otrzymała z Komisji Europejskiej. Zwiększa się 

plan dochodów z tytułu odsetek bankowych – 10.000 zł. 

Zwiększa się plan dochodów z tytułu odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej – 2.200 zł.                  

(z tyt. uszkodzenia lampy ulicznej). 

Zwiększa się plan wydatków majątkowych dotyczący zadania „Budowa drogi gminnej nr 

632027P Wierzchy - Kolonia Ostrowska - Świerczyna” – kwota 65.000 zł. Zwiększenie 

wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji zadania 

-wzmocnienie podbudowy. 

Na podstawie wniosków o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wprowadza 

się przedsięwzięcia: 

- sołectwo Kolonia Obory - „Remont drogi gminnej nr 632021P na odcinku drogi ok 400 m 

rozpoczynając od drogi wojewódzkiej nr 443” – 17.697 zł, 

- sołectwo Nowa Wieś - „Remont drogi nr 632065P” - 11.129 zł oraz „Wymiana 3 szt. muld 

na drodze wewnętrznej”- 4.500 zł, 

- sołectwo Świerczyna – „Remont drogi wewnętrznej w m. Świerczyna – działka nr 63” – 

1.400 zł.   

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla OSP Ruda 

Wieczyńska na dofinansowanie prac wykończeniowych garażu oraz zaplecza – 10.000 zł. 

Zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów wychowania 

przedszkolnego dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 6.754,50 zł. 

Na podstawie wniosków o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego wprowadza 

się przedsięwzięcia: 

- sołectwo Czołnochów - „Zagospodarowanie terenu przy placu zabaw poprzez utwardzenie 

nawierzchni, wykonanie ławki i posadzenie drzew” – 5.600 zł, 

- sołectwo Nowa Wieś – „Zamontowanie dwóch ławek przy placu rekreacyjnym” - 1.500 zł. 
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Radny Tadeusz Kostuj zapytał z czego wynika zwiększenie wydatków o kwotę  13.000 zł                   

z przeznaczeniem na dowozy uczniów do szkół. 

Wójt odpowiedział, że wzrastają ceny paliw i ma to przeniesienie na koszty transportu.  

Radny Tadeusz Kostuj - przypomniał, że wcześniej już wnioskował o nowy pojazd                                 

na dowozy.  

 

Wójt odpowiedział, że jest to kwestia podjęcia decyzji  w przyszłej kadencji. Obecny pojazd 

jest w stanie dobrym, na bieżąco jest remontowany. W ciągu 2 lat będzie trzeba będzie podjąć 

decyzję, czy zostanie zakupiony nowy pojazd, czy zrobimy tak jak w przypadku szkoły w 

Białobłotach dowozy zlecimy firmie zewnętrznej. Koszty są porównywalne.  

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 13 radnych. Uchwała nr XXXVIII/208/2018 w sprawie zmian planu 

budżetu na rok 2018 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

Uchwała nr XXXVIII/209/2018 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2018-2028. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Poprosił o pytania. 

Radny Zbigniew Bachorski – zapytał dlaczego w objaśnieniach w zał. nr 2 pkt 5 jest zapis, 

że po przeanalizowaniu możliwości wykonania przedsięwzięcia „Budowa drogi gminnej                            

nr 632051P Orlina Mała – Orlina Duża” odstępuje się od jego realizacji.  

 

Wójt odpowiedział, że w budżecie nie ma zaplanowanych takich środków oraz rozpoczętego 

żadnego procesu inwestycyjnego w tym zakresie. Uważa, że Rada kolejnej kadencji powinna 

zadecydować czy ta droga będzie robiona, czy nie. W przypadku pozostałych dróg jesteśmy 

na etapie projektowania lub nawet zabezpieczenia pewnych środków. Dodał też, że nie ma 

celu zamieszczania inwestycji o których nie wiadomo czy będą realizowane. Natomiast 

inwestycje, które są obecnie zaplanowane będą realizowane.  

 

Radny Zbigniew Bachorski – poprosił o objaśnienie  do zapisu - „Budowa drogi gminnej nr 

632049P Orlina Duża - Białobłoty”. Zmniejsza się łączne nakłady do kwoty 155.000 zł,  limit 

wydatków w 2020 r. oraz limit zobowiązań. Okres realizacji zadania skrócono do 2019 r.  

 

Wójt odpowiedział, że na budowę tej drogi jest przygotowana dokumentacja projektowa. 

Obecnie nie wiadomo jakie konkursy zostaną ogłoszone w najbliższym czasie jeżeli chodzi                    

o dotacje z budżetu państwa. Nie wiadomo też, jakie parametry będzie musiała mieć droga, 

żeby się ubiegać o wsparcie finansowe. W październiku będą przymiarki budżetowe dlatego 

ta droga zostaje, żeby można rozważyć budowę tej lub innej drogi. Tu mamy złożoną 

dokumentację, oczekujemy na pozwolenie wodno-prawne. Wody Polskie od kwietnia nie 

wydały w tej sprawie pozwolenia, są zatory. Po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego 

złożymy wniosek o pozwolenie na budowę i wówczas będzie można starać się takie środki 

pozyskać. Ale nie wiadomo też, czy będzie już wymóg posiadania prawomocnego pozwolenia 

na budowę, czy wystarczy kosztorys inwestorski a dopiero po przyznaniu dotacji będzie 

można uzyskać pozwolenie.  

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał dlaczego niektóre drogi budujemy takie szerokie? 

Radny stwierdził, że w to miejsce można by wykonać niektóre krótkie odcinki dróg. Dodał, 
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też że na drodze Orlina –Białobłoty miał być położony dywanik, a teraz budujemy taką 

porządna drogę. 

 

Wójt odpowiedział, że jest taka droga jak na Krzyżówce, w Szymanowicach, czy Tomicach. 

Ta droga musiała być tak zaprojektowana, żeby można przejąć grunty prywatne, na których 

obecnie znajduje się ta droga. I tutaj  ustawa reguluje szerokość takiej drogi. Szerokość  drogi 

zależy też od kategorii. Droga wewnętrzna  może mieć  szerokość 3,5 m, lokalna  5,5 m lub 

inny parametr (opiniuje Urząd Marszałkowski). Gdy robimy remont drogi na gruncie 

stanowiącym własność gminy, to  możemy zdecydować jaka będzie jej szerokość.  

 

Radny Kazimierz Woźniak - szerokość tej drogi na całej długości wahała się od 2,5                                 

do 14,5 m szerokości.  

Wójt dodał, że chciał to uporządkować.  

Radny Henryk Osman – przypomniał, że parę lat temu  Nadleśnictwo nie chciało poszerzyć 

pasa drogi w Białobłotach. Jeździ tam autobus szkolny i trudno się pojazdom wyminąć.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał czy droga Orlina - Chocz w tej kadencji jest pominięta ? 

Wójt odpowiedział, że do m. Krzyżówka droga jest zrobiona. Pozostała część to już sprawa 

powiatu.  

Następnie poinformował, że w WPF są zmiany, ponieważ gmina otrzymała dofinansowanie 

do budowy sali sportowej w Gizałkach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W dniu 

wczorajszym na komisjach padło pytanie o dokładną kwotę pozyskanej dotacji na ten cel jest 

to – 3.999.873.49 zł. Podkreślił, że ta budowa obejmuje również nową w pełni automatyczną 

kotłownię, która będzie zasilała w ciepło całość obiektów szkolnych. W projekcie jest 

stołówka, salkę fitness, hol i mała aula. Przebudowany zostanie budynek, gdzie aktualnie 

znajdują się dwie klasy. Do projektu wchodzi również wyposażenie oraz dochodzi drugi 

projekt tzw. miękki z Europejskiego Funduszu Społecznego, środki na zajęcia dydaktyczne                

i doposażenie placówek oświatowych w kwocie 963 tys. zł. Łącznie prawie 5 mln zł wejdzie 

do budżetu gminy w formie dotacji. Pozostałą część trzeba będzie dołożyć ze środków 

własnych. Dodał też, że jeżeli chcemy budować jedna dużą inwestycję, to trzeba się wyrzec 

na rok czy dwa  na przykład pięciu dróg, a zrobić tylko jedną. Poinformował, że projekt został 

opracowany w 2016 roku i jest dostępny w Urzędzie Gminy. Opracowanie jest branżowe, 

czyli każda branża np. elektryczna czy budowlana jest opracowana oddzielnie. Dlatego trudno 

odpowiedzieć np. ile będzie kosztowało jedno pomieszczenie. By odpowiedzieć należałoby to 

obliczyć, co zajmie pewną ilość czasu. Przypomniał, że o tej inwestycji rozmawiają od 6 lat,  

a od 2 lat już o konkretnym projekcie. Dodał też, że cieszy fakt, że Rada podjęła słuszną 

decyzję o zakupie dodatkowego gruntu przyległego do gruntów szkolnych, co pozwoli na 

odpowiednie funkcjonowanie szkoły, wybudowanie parkingu. Parking to kolejny projekt oraz 

kolejna inwestycja i też należy ją wykonać. 

 

Radny Tadeusz Kostuj stwierdził, że taka okazja może się już nie  powtórzyć i trzeba                             

w odpowiednim czasie w to wejść. Radny zauważył, że jeżeli będzie zrobiona modernizacja 

ogrzewania to, pomijając jakość pracy jest to na lata potężny zysk. Dodał też, że jest to 

pierwsza sala, którą uda się wykonać. Przypomniał, że w zamiarach budowy było 

podejmowanych wiele sal, były też działania różnych Komitetów nie do końca skuteczne. 

 

Radny Zbigniew Bachorski  – zapytał, co z budową sali na WTZ w Gizałkach. 
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Wójt – odpowiedział, że jest to kwestia kolejnej kadencji. Taka budowa potrwa około 2 lat. 

Potem trzeba będzie podjąć decyzję o zagospodarowaniu. 

 

Radny Zbigniew Bachorski  powiedział -  porównywalnie takie sale sportowe budowane             

w innych gminach są tańsze.  

 

Wójt – odpowiedział, że kotłownia gazowa jest przynajmniej o 30% tańsza od tej w projekcie 

sali w Gizałkach. 

 

Radny Zbigniew Bachorski  zauważył, że koszt budowy  tkwi w szczegółach, dlatego 

zawsze pyta o koszty.  

  

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 13 radnych. XXXVIII/209/2018 w sprawie zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028  podjęta została jednogłośnie                   

i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.  

 

Uchwała nr XXXVIII/210/2018 ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Gizałki.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Poprosił o pytania. Z uwagi na brak pytań  

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad 

obecnych było 13 radnych. Uchwała nr XXXVIII/210/2018 ustalenia wynagrodzenia dla 

Wójta Gminy Gizałki. podjęta została większością głosów 12 głosów „za” przy 1 głosie 

wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała nr XXXVIII/211/2018 w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu dotacji 

na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego.  
 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Poprosił o pytania. 

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

obrad obecnych było 13 radnych. Uchwała nr XXXVIII/211/2018 w sprawie zasad 

postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań z zakresu ratownictwa 

wodnego podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.  

 

PUNKT – 7 - INFORMACJA GOPS DOT. OCENY ZASOBÓW POMOCY 

SPOŁECZNEJ ZA ROK 2017. 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że  w dniu wczorajszym na posiedzeniu Komisji 

Kierownik GOPS p. Marzena Witkowska szczegółowo omówiła informację i udzieliła 

odpowiedzi na zadane pytania. Zapytał czy Radni mają uwagi lub pytania. Radni nie mieli 

pytań.  

 

PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Tadeusz Kostuj – zgłosił prośbę o pomoc mieszkańcom poprzez  poprawę dojazdu,                       

w tym pojazdom ratunkowym. Poprawa jakości bądź wykonanie napraw zabezpieczyłoby 

równocześnie pozostałe drogi między innymi przed nanoszeniem błota. Sprawa dotyczyły 

wylotów ulic: Ogrodowej, Wierzbowej, Długiej. 
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Zwiększyć powierzchnię parkingów, sprawa bardzo ważna ze względu na ograniczenie ruchu 

na terenie miejscowości i utrudnionych dojazdów na teren posesji.  

Docelowo należy kontynuować inicjatywę poszerzenia parkingu po drugiej stronie obecnego 

przy kościele parafialnym w Szymanowicach. 

Radny dodał, że znaczna wielkość podatków spływająca z tego obszaru (wiatraki, ciężkie 

gleby) winny zabezpieczyć bezpieczeństwo i wymaganą jakość ruchu na wnioskowanych 

odcinkach.   

Proponował, aby destrukt asfaltowy, który pozostał po inwestycji realizowanej                                           

w Szymanowicach pozostał na terenie miejscowości i został rozwieziony we wskazane 

miejsca. (odcinki wylotowe). 

Radny zgłosił wniosek, żeby w posiedzeniach rad sołeckich uczestniczyli radni.  

Wójt odpowiedział, że parking pomiędzy przystankiem autobusowym a obiektami 

gospodarczymi jest własnością kościoła. Gminie nie wolno inwestować nie na swoim gruncie  

taki wniosek należy złożyć do księdza proboszcza i rady parafialnej. 

Radny Tadeusz Kostuj – stwierdził, że parking przy kościele nie w pełni spełnia wymogi, 

wymaga podwyższenia  i docelowo położenia kostki lub asfaltu.  

 

PUNKT – 9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

Radny Henryk Osman – poprosił żeby obecny na sesji przedstawiciel Izb Rolniczych 

przekazał, jak przedstawia się sytuacja w rolnictwie w związku z długotrwałą suszą oraz jaką 

pomoc przewiduje Ministerstwo Rolnictwa.  

 

Pan Piotr Kopczyński  poinformował, że w gminie Gizałki zostało złożone 310 wniosków, 

które były weryfikowane przez gminną komisję. Po dokonaniu wizji lokalnej wszystkie 

wnioski zweryfikowano pozytywnie. Co dalej - na razie nie ma z Ministerstwa Rolnictwa 

konkretów na piśmie, są propozycje. Ma nadzieję, że rolnicy, u których na polach 

stwierdzono powyżej 30% strat zostaną poratowani środkami pieniężnymi.  

 

Radny Zbigniew Bachorski  zwrócił się z pytaniem do Wójta, w jaki sposób planuje uczcić 

100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.   

 

Wójt przypomniał, że 3 lub 4 miesiące temu  przedstawił radzie  swoje propozycje, 

informował też, że oczekuje propozycji od radnych. Zaproponował wówczas posadzenie 100 

drzew. Każdy z radnych miał znaleźć miejsce w swojej miejscowości gdzie można by je 

posadzić. Kolejną propozycją było nazwanie fontanny na placu 3-maja w Gizałkach - 

Fontanna Niepodległości. Dodał, że na początku września należy podjąć ostateczną decyzję. 

 

Radny Tadeusz Kostuj – poruszał sprawę konkursu, którego zasady przedstawiał na 

poprzedniej sesji.  

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że  inicjatywa jest słuszna ale konkursy niech przejmą 

szkoły. 

 

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki  zapytał, na jakim etapie jest przejęcie ziemi 

wspólnoty sołeckiej nad rzeką Prosną. Przypomniał, że na ten cel były zabezpieczone środki  

Funduszu Sołeckiego wsi Gizałki.  

 

Radca prawny Jerzy Matyjaszczyk – wyjaśnił, że gmina wystąpiła do Sądu o zasiedzenie 

tych gruntów. Sąd miał duże wątpliwości co do faktu, że gmina  jest posiadaczem 

samoistnym. Sąd o postępowaniu zawiadomił starostwo, które reprezentowało Skarb Państwa. 
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Zasiedzenie zostało orzeczone na rzecz państwowej instytucji. Część działek będzie podlegała 

uwłaszczeniu, część gruntu gdzie geodezyjnie na mapie zaznaczono jako lasy, przestaną nimi 

być i też powinny przejść na gminę. Jeśli nie będzie takiej możliwości, to myśli, że gmina 

otrzyma te grunty w innej formie, choćby darowizny. 

 

Wójt dodał, że ze względu na procedury w tym roku trudno będzie ten proces zakończyć.  

 

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki zapytał czy rewitalizacja Placu 3-Maja 

zostanie sfinalizowana do końca września.  

 

Wójt odpowiedział, że taki jest plan, jeżeli warunki klimatyczne na to pozwolą. 

 

Radny Henryk Osman  zapytał czy planowana w m. Białobłoty sygnalizacja świetlna 

wkrótce zostanie zamontowana i w jaki sposób będzie funkcjonowała.  

 

Wójt – odpowiedział, że w ciągu dwóch miesięcy ma być ustawiona. Będzie monitował w tej 

sprawie. W jaki sposób będzie funkcjonowała tego nie wie.  

 

Przewodniczący Rady zaprosił na mające się odbyć 19 sierpnia Dożynki Gminne w Orlinie 

Małej. 

 

PUNKT – 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXVIII 

Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 10:30  

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak        Piotr Lis 

 


