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Protokół nr XXXIII/2017 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

21 grudnia 2017 r. 

w sali Świetlicy Wiejskiej 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. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16:00, 

witając wszystkich obecnych.  

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych). 

PORZĄDEK OBRAD XXXIII 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) zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2018 rok; 

 

2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok; 

 

3) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2018 rok;  

 

  4)  w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice i Czołnochów, 

gmina Gizałki;  

 

5) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części    

terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las                    

i Tomice, gmina Gizałki; 

  

6) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania                   

Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Gizałki  na rok 2018; 

 

  7)  zmian planu budżetu gminy na rok 2017; 

 

8) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 

2026;  
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9) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018 – 2028;  

 

  10)  uchwalenia budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok:  

 

 przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok; 

 przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 

uchwały budżetowej na 2018 rok;  

 opinie komisji stałych do projektu budżetu na 2018 rok;  

 przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu 

uchwały budżetowej na 2018 rok;  

 dyskusja nad projektem budżetu na 2018 rok;  

 głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy 

Gizałki;  

 głosowanie uchwały budżetowej na rok 2018.  

 

7) Interpelacje i zapytania radnych.  

       8) Wolne głosy i wnioski. 

       9) Zamknięcie obrad. 

 

 

Wójt zaproponował wprowadzenie do porządku obrad punktu 7 - Odpowiedzi na interpelacje 

radnych, tym samym przesunięte zostaną  punkty od poz. 7 - do poz.10. 

Głosowanie – jednogłośnie przyjęto zaproponowaną autopoprawkę. 

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 

Radni nie wnieśli uwag. Jednogłośnie, tj. 15 głosami „za”, przyjęli protokół z poprzedniej 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.  

 

Radna Milena Bartnik poprosiła o wyjaśnienie na jakim etapie jest sprawa z panem 

Wawrzyniakiem. 

Wójt odpowiedział, że odbyła się rozprawa, Sąd wydał wyrok i z żądań finansowych jakie 

zgłosił p. Wawrzyniak Sąd uwzględnił część, tj. 558 tys. zł, do tej kwoty są odsetki. Co do 

szczegółów, to może je przedstawić gdy będzie miał uzasadnienie wyroku. Od wyroku służy 

apelacja, wyrok nie jest prawomocny. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała Nr XXXIII/177/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki 

na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o zadawanie 

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

sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXXIII/177/2017 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2018 rok podjęta została jednogłośnie              

i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/178/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o zadawanie 

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

sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXXIII/178/2017 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok podjęta została jednogłośnie                

i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała Nr XXXIII/179/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy Gizałki na 2018 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o zadawanie 

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

sali obrad obecnych było 15 radnych Uchwała Nr XXXIII/179/2017 w sprawie przyjęcia 

planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2018 rok podjęta została jednogłośnie 

i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXXIII/180/2017 w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Tomice                                         

i Czołnochów, gmina Gizałki. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, że na 

Komisji łączonej dyskutowano na ten temat, poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań 

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

radnych. Uchwała Nr XXXIII/180/2017 w sprawie zmiany miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych 

Tomice i Czołnochów, gmina Gizałki podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 

do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXXIII/181/2017 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki 

Las i Tomice, gmina Gizałki. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o zadawanie 

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

sali obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XXXIII/181/2017 w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych w obrębach 

geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las i Tomice, gmina Gizałki podjęta została jednogłośnie 

i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
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Uchwała Nr XXXIII/182/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy 

Gizałki  na rok 2018. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Poinformował, że na 

Komisji łączonej dyskutowano na ten temat, poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań 

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

radnych. Uchwała Nr XXXIII/182/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Gizałki  na rok 2018 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik 

nr 11 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXXIII/183/2017 w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2017. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Wójt zgłosił autopoprawkę: w paragrafie 2 ust. 1 zmienia się wydatki budżetu o kwotę 

31.900,00 zł z kwoty 25.115.918,14 zł do kwoty 25.147.818,14 zł, 

w paragrafie 2 ust. 1 pkt 1 zmienia się wydatki bieżące o kwotę 71.564,00 zł z kwoty 

20.157.381,14 zł do kwoty 20.085.817,14 zł, 

w paragrafie 2 ust. 1 pkt 2 zmienia się wydatki majątkowe o kwotę 103.464,00 zł z kwoty 

4.958.537,00 zł do kwoty 5.062.001,00 zł, - zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej 

uchwały. 

Poinformował, że uchwała ta porządkuje budżet z końcem roku.  

Przedstawił ważniejsze zmiany. Zwiększamy środki na remonty dróg. Ponadto z przyczyn 

obiektywnych leżących głównie po stronie geodezji do końca roku nie zostanie wykonana 

dokumentacja przebudowy drogi z Białabłot do Orliny, stąd przesunięcie realizacji  

dokumentacji na rok 2018, co ma odzwierciedlenie w WPF.  

 

Głosowanie autopoprawki – autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

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

obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXXIII/183/2017 w sprawie zmian planu 

budżetu gminy na rok 2017 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do 

protokołu. 

 

Uchwała Nr XXXIII/184/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026.  

   

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 

Wójt zgłosił autopoprawkę informując, że jest to przeniesienie zmian, które dokonano                             

w budżecie 2017 r.  

W załączniku nr 1  zwiększono dochody ogółem w 2017 r. zgodnie z planem budżetu do kwoty 

24.435.423,14 zł.  

Zwiększono wydatki ogółem w 2017 r. zgodnie z planem budżetu do kwoty 25.147.818,14 zł. 

W załączniku nr 2 wprowadzono zadanie „Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża - 

Białobłoty”. Na podstawie informacji wykonawcy projektu budowy o prawdopodobieństwie 
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nie wykonania przedmiotu umowy w ustalonym terminie, zabezpiecza się środki na 2018 r. 

umożliwiające zawarcie stosownego terminowego aneksu do umowy. Na 2018 r. ustala się limit 

wydatków w kwocie 105.000 zł. 

„Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla obiektów Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 

w Gizałkach”. Zmniejsza się planowane łączne nakłady oraz limit wydatków na 2018 r. o kwotę 

105.000 zł. Łączne nakłady – wkład finansowy do Zakładu Komunalnego Sp.  z o. o. w 

Gizałkach planuje się w wysokości 211.000 zł. . 

Budowa drogi gminnej w miejscowości Białobłoty – Krzyżówka”. Zwiększa się nakłady                        

o kwotę odszkodowań za grunty przejęte pod budowę drogi o 107.134 zł.    

 

Głosowanie autopoprawki – autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

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

obrad obecnych było 15 radnych Uchwała Nr XXXIII/184/2017 w sprawie zmian do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026 podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXXIII/185/12017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2018 – 2028. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Skarbnik - Donata Potocka odczytała Uchwałę Nr SO - 0957/42/4/Ka/2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2017 roku w 

sprawie: wyrażenia opinii o projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 

2018-2028.  Opinia jest pozytywna z uwagą w pkt 1.  

Opinia stanowi załącznik Nr 14 do protokołu. 

 

Wójt – wyjaśnił, że uwaga dotyczy tego, że w budżecie przyszłorocznym zostały zaplanowane 

środki z nadwyżki budżetowej, która zostanie wygospodarowana w tym roku. Są to środki                        

z podatków, które gmina ma z tytułu istnienia farmy wiatrowej. Środki te nie były uruchamiane 

w tym roku z uwagi na to, że nie było wiadomo jaki będzie wyrok WSA, obecnie wiadomo                 

i środki te zostały wprowadzone do budżetu na rok przyszły.  

 

Wójt przedstawił autopoprawkę.  

Zmiana będzie dokonywana w załączniku zał. nr 1 uwzględniając opinię RIO w zał. nr 1, w 

2020 roku określono przeznaczenie całej nadwyżki budżetowej na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów i pożyczek – w wierszu 10.1 w 2020 roku wpisano kwotę 1.564.424 zł.  

Wcześniej było 1.240 tys. zł  

Zmiana w zał. nr 2. W związku z dokonaniem zmiany przedsięwzięć w WPF obowiązującej w 

2017 roku, poprzez zwiększenie limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 105.000 zł na zadanie 

„Budowa drogi gminnej nr 632049P Orlina Duża – Białobłoty” dokonano odpowiednich zmian 

w WPF na lata 2018-2028 tj. zwiększono limit wydatków dot. ww. zadania na 2018 r. Zmiana 

ta wynika z konieczności zawarcia terminowego aneksu do umowy na opracowanie projektu 

planowanej inwestycji. 

Środki na powyższe przeniesiono z zadania „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii 

dla obiektów Zakładu Komunalnego  Sp. z o. o. w Gizałkach – Wkład finansowy do Zakładu 

Komunalnego Sp. z o. o. w Gizałkach” – łączne nakłady oraz limit wydatków zmniejszono                   

o kwotę 105.000 zł.   
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Głosowanie autopoprawki – autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

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

obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXXIII/185/12017  w sprawie  Wieloletniej 

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

i stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXXIII/186/12017  w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

na 2018 rok 
 

Skarbnik Gminy – Donata Potocka odczytała Uchwałę  Nr SO-0952/42/4/2017 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2017 roku                      

w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i 

materiałami informacyjnymi Gminy Gizałki na 2018 rok. Opinia jest pozytywna z 

zastrzeżeniem w pkt I.2. Opinia stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

- przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy Gizałki o projekcie budżetu Gminy  

Pani Teresa Majdecka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinię 

Komisji o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok. Opinia jest pozytywna. 

Pani Katarzyna Lochdańska Przewodnicząca Komisji Oświaty i Opieki Socjalnej 

przedstawiła opinię Komisji o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok. Opinia jest 

pozytywna. 

Pan Mieczysław Sawicki Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego 

przedstawił opinię Komisji o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok. Opinia jest 

pozytywna. 

Pan Kazimierz Woźniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinie Komisji                                      

o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2018 rok. Opinia jest pozytywna. 

Opinie komisji stanowią załączniki  nr 17, 18, 19, 20 do protokołu. 

Przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej 

na 2018 rok. 

 

Wójt zgłosił autopoprawkę, która wynika z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz zmian 

jakie dokonano w budżecie gminy tego roku.   

 

W stosunku do projektu budżetu wprowadzono następujące zmiany: 

W związku z dokonaniem zmiany przedsięwzięć w WPF obowiązującej w 2017 roku, poprzez 

zwiększenie limitu wydatków na 2018 r. o kwotę 105.000 zł, na zadanie „Budowa drogi 

gminnej nr 632049P Orlina Duża – Białobłoty” dokonano odpowiednich zmian 

w budżecie na 2018 rok tj. w planie wydatków (załącznik nr 2) oraz planie wydatków 

majątkowych (załącznik nr 5) dodaje się ww. zadanie. Zmiana ta wynika z konieczności 

zawarcia terminowego aneksu do umowy na opracowanie projektu planowanej inwestycji. 
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Środki na powyższe przenosi się z zadania „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla 

obiektów Zakładu Komunalnego  Sp. z o. o. w Gizałkach – Wkład finansowy do Zakładu 

Komunalnego Sp. z o. o. w Gizałkach”. 

W wyniku zmiany:  

- plan wydatków w dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 zwiększa się o 105.000 zł 

- plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 § 6010 zmniejsza się o 105.000 zł. 

W planie wydatków majątkowych (załącznik nr 5) w dz. 900, rozdz. 90015 § 6010 zmienia się 

nazwę zadania. Zadanie „Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 

o.o. w Kaliszu” zaplanowane w kwocie 18.529 zł, zastępuje się poprzez wprowadzenie 

następujących nazw zadań: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Wieś 

poprzez zakup udziałów” – 17.129 zł oraz „Oświetlenie drogi gminnej  dz. nr 123 w m. 

Świerczyna poprzez zakup udziałów” - 1.400 zł. Planowana w projekcie kwota pozostaje bez 

zmian. 

Wysokość planowanych w projekcie budżetu dochodów i wydatków po zmianach 

zaproponowanych autopoprawką nie ulega zmianom. 

 

Dyskusja nad projektem budżetu na 2018 rok. 

 

Radny Zbigniew Bachorski – zapytał nt. przebudowy drogi gminnej  Szymanowice – Tomice, 

wkład gminy Gizałki - 1350 tys. zł, to czy dofinansowanie też będzie wynosiło 1350 tys. zł oraz 

czy budowa będzie w jednym roku, czy w kolejnych latach?  

 

Wójt odpowiedział, że budowa potrwa przynajmniej 2-3 lata, nie potrafi w tej chwili 

odpowiedzieć. Nie ma jeszcze decyzji o przyznanej dotacji. Wszystko zależy od wielkości 

przyznanej kwoty, wówczas będą ustalali jak to będzie zakresowo realizowane.  

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, od której strony będzie rozpoczęta budowa tej drogi ? 

 

Wójt odpowiedział, że jest to kwestia uzgodnienia, prawdopodobnie od Szymanowic, ale nie 

jest to jeszcze ostatecznie uzgodnione. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, które inwestycje drogowe będziemy budować w 100% 

ze środków budżetu gminy, czy dotyczy to np. przebudowy drogi gminnej w m. Wierzchy ?  

 

Wójt odpowiedział, że ta droga przewidziana jest do wykonania z budżetu gminy, obecnie 

zlecili wykonanie map do celów projektowych, po ich wykonaniu  będą znali wartość zadania. 

W budżecie na ten cel jest  wpisana kwota 388 tys. zł i w ramach tych środków będą starali się 

gospodarować. Trudno będzie otrzymać dotację, pas drogi jest wąski przy ubieganiu się                            

o dotację jest wymagana szerokości pasa jezdni powyżej 4 m. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy w ramach przebudowy drogi Czarnybrud - Dziewiń 

Duży jest przewidziana dotacja? 

 

Wójt odpowiedział - ubiegamy się o dotację. W budżecie na rok 2018 wprowadzono tylko 

jedną dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Nie ma ujętych dotacji na drogi 

i inne przedsięwzięcia, a co roku je pozyskujemy. Dotacje są sygnalizowane, ale nie 

wprowadzone. Tak, że budżet może wzrosnąć około 1 - 1,5 mln zł. Na inwestycje w 2018 roku 

mamy zaplanowane ponad 8 mln zł, w poprzednich latach na inwestycje było 2-3 mln zł. Dodał 

też, że pewne korekty na pewno będą, bo jeśli okaże się, że nie uda się opracować jakiejś 
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dokumentacji projektowej w 2018 r., to możemy zrezygnować z tej inwestycji i wprowadzimy 

inną.  

 

Radny Krzysztof Walendowski zapytał, czy coś się wyjaśniło z budową sali sportowej                        

w Gizałkach. 

 

Wójt odpowiedział, że na tą chwilę nie. 

 

Radny Krzysztof Walendowski - jak przedstawia się sprawa budowy ścieżki rowerowej 

Gizałki – Tomice. 

 

Wójt - jest wpisana do projektu budżetu samorządu województwa, jak uchwalą budżet to 

będziemy wiedzieli. Do projektu budżetu gminy mamy również wpisaną, jesteśmy gotowi 

wspólnie realizować to zadanie.  

 

Radny Krzysztof Walendowski zapytał - jak nie będzie przyznanej dotacji na salę, to 

budujemy z własnych środków, czy nie ? 

Wójt odpowiedział, że wówczas będziemy rozmawiać, wspólnie z całą Radą podejmiemy 

decyzję. 

 

Radny Krzysztof Walendowski – są zabezpieczone na ten cel środki w budżecie gminy. 

  

Wójt - tak mamy zabezpieczone 2 mln zł. 

 

Radny Zbigniew Bachorski – budowa ścieżki rowerowej jest przesunięta na 2020 r. 

 

Wójt - zależy jakie etapy będą. Po przetargu będziemy wiedzieli ile uda się zrobić za te środki, 

którymi dysponujemy. Dopiero gdy będziemy znali wysokość środków, jakie zabezpieczył 

samorząd województwa plus nasze środki, będziemy w stanie określić zakres prac. Po przetargu 

się okaże za ile potencjalny wykonawca może to zrobić, wówczas będziemy wiedzieli w miarę 

wiążąco za ile to możemy zrobić i jaki zakres uda się zrealizować.   

 

Radny Zbigniew Bachorski - budowa drogi gminnej Orlina Mała - Orlina Duża zadanie jest 

przesunięte na 2019 rok. 

Wójt odpowiedział, że na razie będzie wykonana tylko dokumentacja projektowa.                                    

W przyszłym roku będą próbowali pozyskać środki na kolejne lata. Chyba, że zrezygnujemy                  

z innej inwestycji a rozpoczniemy tą, ale to będą rozmawiać.  

 

Radny Tadeusz Kostuj - zaproponował, aby przy budowie drogi Szymanowice - Tomice                             

w projekcie umieścić odwodnienie ulic: Kościelnej i Parkowej, tak jak wnioskował na zebraniu 

sołeckim. Środki Sołeckie by się tutaj korelowały. 

  

Wójt odpowiedział, że dokumentacja projektowa przebudowy drogi Szymanowice -Tomice 

jest gotowa, zaprasza radnego do zapoznania się z nią. 

 

Głosowanie autopoprawki wójta – autopoprawka została przyjęta jednogłośnie. 

 

Głosowanie nad podjęciem uchwały. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr 
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XXXIII/186/12017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 podjęta została jednogłośnie 

i stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady złożył gratulacje oraz podziękował wójtowi za konstruktywny budżet.  

 

Wójt podziękował Radzie Gminy za podjęcie uchwały. Następnie powiedział, że zdaje sobie 

sprawę, że nie wszyscy są w 100 %  usatysfakcjonowani. Przed nami trudny rok, inwestycji 

jest bardzo dużo. Podkreślił, że to nie jest budżet jego marzeń, tylko budżet możliwości 

budżetowych. Kwota środków przeznaczonych na inwestycje jest dwukrotnie większa niż                    

w poprzednich latach. Powinniśmy być zadowoleni jeżeli gmina będzie rozwijała się w takim 

tempie. Obecnie podrożały roboty budowlane, co trochę martwi, ale z drugiej strony firmy mają 

większe obroty, nasze społeczeństwo się bogaci. Budżet po stronie wydatków to ponad 28 mln 

zł, gdyby doliczyć jeszcze potencjalne dotacje to zbliżymy się do 30 mln zł. W okresie 10 - 15 

lat wstecz włodarze naszej gminy mogli tylko marzyć o tak dużym budżecie, wówczas budżet 

był na poziomie około 12 mln. Obecny budżet to zasługa wszystkich, wystarczy spojrzeć na 

dochody z PIT-u jakie gmina uzyskuje, wzrosły o 160 %. Także mieszkańcy wypracowują 

dochód, który posiada gmina. Jeszcze raz podziękował wszystkim i dodał, że w wolnych 

głosach i wnioskach zapewne będzie jeszcze można się jeszcze wypowiedzieć w tej sprawie.  

 

PUNKT – 7– ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

 

Wójt odpowiedział na interpelacje jakie wpłynęły w okresie międzysesyjnym. 

Interpelacja Przewodniczącego Rady Piotra Lisa w sprawie zainstalowania lampy 

oświetlenia ulicznego w m. Ruda Wieczyńska. Oświetlenie miałoby być założone na 

istniejącym słupie energetycznym. Zadanie należy wykonać wspólnie ze spółką Oświetlenie 

Uliczne i Drogowe w Kaliszu. Jeśli Rada wyrazi zgodę, to zaplanujemy taką inwestycję. 

 

Radny Zbigniew Bachorski  złożył interpelację w sprawie  budowy sali sportowej z zapleczem 

przy szkole w Tomicach. Inwestycja jak najbardziej potrzebna, ale należy to przeanalizować 

pod kontem budżetu. Jeśli taka inwestycja powstanie, to na pewno w kolejnej kadencji i 

wpisywanie w budżet obecnie nie ma sensu, najpierw trzeba wybudować jeden obiekt i jak 

będzie na ukończeniu można zająć się drugim obiektem.   

 

Radny Zenon Tomaszewski złożył interpelacje w sprawie  budowy drogi gminnej                                     

z Wierzchów przez Kolonię Ostrowską i dalej przez Świerczynę do drogi wojewódzkiej. 

Inwestycja kosztowana, nakładka na istniejący asfalt to koszt około 2-3 mln zł. Trudno będzie 

pozyskać dotację, myśli że w kolejnym roku można pomyśleć o tej inwestycji.  

 

PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radny Zenon Tomaszewski zgłosił interpelację w sprawie: naprawienia przepustu w m. 

Kolonia Ostrowska (oberwany mostek), zasypanie dziur na drodze w m. Studzianka oraz na 

dwóch drogach w m. Świerczyna. 

W imieniu mieszkańców Kolonia Ostrowska i Wierzchy podziękował za odmulenie Kanału 

Młynikowskiego. 

 

Radny Kazimierz Woźniak złożył interpelację w sprawie zamontowania oświetlenia na 

odcinku drogi w Garncarskim Kącie. 
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Radny Zbigniew Bachorski  zapytał, czy wiadomo kiedy nastąpi wycinka zaznaczonych 

akacji przy drodze w  m. Tomice. 

 

Wójt odpowiedział, że  jest to sprawa do Zarządu Dróg Wojewódzkich – zapyta. 

 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał jak wygląda sprawa usunięcia pieńków przed mostem                            

w Czołnochowie. 

 

Wójt odpowiedział, że  firma, która zajmuje się tego typu pracami może to wykonać w 2018 

roku, dlatego pracownik Urzędu Gminy skróci pnie. Natomiast frezowanie wykona firma                     

w styczniu. 

 

Radny Zenon Tomaszewski – w imieniu mieszkańca z Wierzchów zapytał, czy byłaby 

możliwość kupienia na opał uszkodzonego Topola.  

 

Wójt wyjaśnił, że  mieszkaniec winien zgłosić wniosek do Urzędu Gminy. 

 

Radna Agnieszka Budzińska ponowiła interpelację o uzupełnienie ubytków (w asfalcie) przy 

zjeździe z drogi wojewódzkiej do miejscowości Dziewiń. 

 

Wójt odpowiedział, że przekaże wykonanie tych prac do  Zakładu Komunalnego. 

Następnie podziękował za opracowanie budżetu na rok 2018, skarbnik Gminy Gizałki, 

kierownikom jednostek organizacyjnych, pracownikom, sekretarz, kierownik GOPS.  

Podsumował, iż budżet jest na miarę możliwości i ma nadzieję, że wspólnie uda się 

zrealizować. 

 

PUNKT – 9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

 

Radna Teresa Majdecka w imieniu mieszkańców Nowej Wsi złożyła podziękowanie za 

pozytywne załatwienie sprawy z ZDW (uzupełnienie 40 m kostki przy zatoczce w Nowej Wsi). 

 

Wójt - w 2018 roku będą starali się o dalsze wykonanie przez ZDW. 

Radny Zbigniew Bachorski podziękował Radnym Gminy Gizałki za udział w programie 

Caritas Polska - „Rodzina rodzinie” pomoc dla Rodziny Syryjskiej zamieszkałej w Aleppo. 

Pomoc pieniężna trwała od maja do października zebrano 3.150 zł. Odczytał życzenia 

świąteczne oraz podziękowania jakie zostały przesłane za okazaną pomoc. 

Radny Tadeusz Kostuj - w zakresie budżetu. Ilość i jakość wykonanych robót jest bardzo 

duża. W Tomicach przy szkole podczas wykonywania inwestycji asfaltowej można by nałożyć 

warstwę świeżego dywaniku na boisku.  

W Gizałkach na parkingu dokonać łatania dziur, które zapadają się przez kanalizę. 

Podziękował za uzupełnia dziur na drogach w Szymanowicach, prosił o ewentualne wydłużenie 

chodników na końcówkach ulic. Stwierdził, że jako Rada Gminy, która jest odznaczona Flagą 

Europy, należy wskazać na rzutność rady, pomoc potrzebującym, często mogliby w formie 

apeli występować do podmiotów europejskich prowadzących trudną politykę. Dodał - nasza 

postawa jako samorządowców wieloletnich wyróżnianych w rankingach bardzo znaczących, 

byłaby nawet dla naszego państwa wsparciem. Powiedział, że polityka naszego państwa idzie 

w dobrym kierunku wzmocnienia gospodarki, wyższych dochodów, lepszego życia 

mieszkańców i w tym widziałby działania samorządu.  
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Sołtys Sołectwa Gizałki Zenon Andrzejewski w imieniu mieszkańców podziękował za 

wykonane w mijającym roku prace na terenie Sołectwa Gizałki. Najważniejsze to: I etap 

rewitalizacji Placu 3 - Maja, chodnik na ul. Kolejowej, dywanik asfaltowy - ul. Polna, 

kanalizacja - ul. Łąkowa. 

Następnie zgłosił wnioski:   

- uzupełnić brakujący element w barierce na przepuście ul. Kolejowej,  

- uzupełnić 100 m drogi ul. Polnej, aby połączyć się z drogą od Leszczycy,   

- na skrzyżowaniu ulic: Słonecznej i Szkolnej naprawić rozjechany chodnik.  

 

Wójt odpowiedział, że odnośnie naprawy chodników to jest zlecone wykonanie naprawy.  

 

Sołtys Sołectwa Gizałki Zenon Andrzejewski - na ul. Szkolnej jest wydane zezwolenie na 

wycięcie trzech drzew prosi przyspieszyć wykonanie. Złożył wszystkim życzenia świąteczne                 

i noworoczne.  

  

Przewodniczący Rady Piotr Lis w imieniu własnym jak i radnych Rady Gminy Gizałki złożył 

życzenia świąteczne i noworoczne.  

Wójt Gminy Robert Łoza złożył wszystkim mieszkańcom gminy najserdeczniejsze życzenia 

z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2018. 

PUNKT – 10 – ZAKOŃCZENIE 

Z uwagi na to, że porządek obrad został wyczerpany Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia 

XXXIII Sesji  Rady Gminy Gizałki o godz. 18.25, dziękując wszystkim za udział.  

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady  

Teresa Andrzejak         Piotr Lis 

  


