
Protokół nr XXIII/2016 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

22 grudnia 2016 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 13 radnych, co stanowi 86,67 % 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 na sali posiedzeń.  

Następnie stwierdziła quorum Sesji (13 radnych). 

Radni nieobecni:   

-  Zenon Tomaszewski  

-  Zbigniew Swędowski 

PORZĄDEK OBRAD XXIII 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 2017 rok; 

2) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok; 

3) przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2017 rok; 

4) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gizałki za udział w działaniach 

ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż 

Pożarna lub Gminę Gizałki; 

5) zmian planu budżetu gminy na rok 2016; 



6) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016 – 2026; 

7) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 -2026;  

8) uchwalenia budżetu Gminy Gizałki na 2017 rok; 

     - przedstawienie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok; 

     - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały                                       

budżetowej na 2017 rok; 

     - opinie komisji stałych do projektu budżetu na 2017 rok; 

      - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały                                                            

budżetowej na 2017 rok; 

     - dyskusja nad projektem budżetu na 2017 rok; 

     - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki; 

     - głosowanie uchwały budżetowej na rok 2017. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Zamknięcie obrad 

 

PUNKT – 3 – PRZYJECIE PROTOKOŁU Z OBRAD POPRZEDNIEJ SESJI 

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

Radni nie wnieśli uwag. Jednogłośnie, tj. 13 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 

MĘDZYSESYJNYM 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionego sprawozdania.  

Radny Tadeusz Kostuj  zapytał o zapis odnoszący się do podpisania umowy ze Spółką 

„Oświetlenie Uliczne i Drogowe”. Jak wygląda nasz status w świetle nowej umowy - pytał 

radny. 

Wójt odpowiedział, że umowa została podpisana na kolejny rok. Stawki za większość usług, 

które wykonywała Spółka nieznacznie spadły o 2 – 4 %. Jeżeli chodzi o ilość punktów 

oświetleniowych w   naszej gminie, to ich jest coraz więcej, a potrzeby są  jeszcze większe.  



Radny Tadeusz Kostuj zapytał, czy wymiana lamp na ledowe obniżyła by koszt ich 

utrzymania.  

Wójt odpowiedział, że instalowanie lamp lodowych jest droższe, ale zużywają od 40-60% 

mniej energii, efektywność tego oświetlenia jest nieco mniejsza. Obecnie najnowsze 

oświetlenie zakładamy w tej technologii ale, gdyby przyszło wymienić wszystkie lampy na 

terenie gminy to nakład finansowy byłby duży. Dodał, że pojedyncze uszkodzone lampy są 

wymieniane na ledowe, i to ma sens. Kompleksowa wymiana to sprawa bardzo kosztowna 

chyba, że udało by się pozyskać dofinansowanie zewnętrzne. Sprawozdanie stanowi 

załącznik nr 5. 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ  

Uchwała Nr XXIII/119/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki 

na 2017 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                                  

o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr 

XXIII/119/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2017 rok 

podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała Nr XXIII/120/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2017 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                             

o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr 

XXIII/120/2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok 

podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Uchwała Nr XXIII/121/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy Gizałki na 2017 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                              

o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr 

XXIII/121/2017 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki 

na 2017 rok  podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 Uchwała Nr XXIII/122/2017 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

przysługującego członkom Ochotniczych  Straży Pożarnych z terenu Gminy Gizałki za 

udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych przez 

Państwową Straż Pożarna lub Gminę Gizałki. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                              

o zadawanie pytań. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy kierowcy OSP będą mieli podwyższone stawki 

wynagrodzeń, sprawę tą omawiali na komisji.  



Skarbnik wyjaśniła, że wynagrodzenia konserwatorów samochodów wypłacane są na 

podstawie umów zleceń, zmiana stawek nastąpi autopoprawką do  budżetu na 2017 rok. 

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

obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr XXIII/122/2017 w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych  Straży Pożarnych                 

z terenu Gminy Gizałki za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach 

pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarna lub Gminę Gizałki 

podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Uchwała Nr XXIII/123/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2016. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały  

Wójt przedstawił autopoprawki.  

W rozdziale 75023 proponuje dodać następującą treść - dokonuje się przeniesienia między 

paragrafami w kwocie 5.000,00 zł: poprzez zmniejszenie w § 4210 zakup materiałów                           

i wyposażenia, natomiast  zwiększenie w § 4300 zakup usług pozostałych. 

W rozdziale 75075 proponuje zmniejszanie  planu wydatków na promocje o kwotę 1.000,00 

zł, środki proponuje przenieść się do rozdz. 80104 i dodać następującą treść: „Zwiększa się 

plan wydatków na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dzieci uczęszczających do 

przedszkoli w innych gminach o  kwotę 1000 zł.” 

Równocześnie prosi o zmianę załącznika nr 2, który będzie odzwierciedlał autopoprawki. 

Radny Tadeusz Kostuj poprosił o omówienie proponowanych zmian. 

Wójt wyjaśnił, że zabrakło środków na przekazanie należności za pobyt dzieci                        

z naszej gminy w przedszkolach na terenach innych gmin. Pozostałe zmiany dotyczą 

porządkowania bieżących wydatków. 

 

Głosowanie autopoprawek – Radni jednogłośnie przyjęli autopoprawki. 

Głosowanie nad podjęciem uchwały. Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych Uchwała Nr 

XXIII/123/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2016 podjęta została jednogłośnie 

i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

Uchwała Nr XXIII/124/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2016 – 2026.  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił                               

o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań Przewodniczący poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr 

XXIII/124/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki 

na lata 2016 – 2026 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu 

Uchwała Nr XXIII/125/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2017 – 2026. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 



Skarbnik Gminy Donata Potocka odczytała Uchwałę Nr SO-0957/44/4Ka/2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2016                        

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

lata 2017-2026. Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 12.  

Wójt przedstawił autopoprawki, które stanowią załącznik nr 13 do  protokołu.  

Przewodniczący Rady poinformował, że proponowane przez wójta zmiany zostały 

omówione na Komisjach łączonych, poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na brak pytań 

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

obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr XXIII/125/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026 podjęta została jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 14 do protokołu. 

Uchwała Nr XXIII/126/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gizałki na 2017 rok. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.  

Skarbnik Gminy Donata Potocka odczytała Uchwałę Nr SO-0952/44/4/Ka/2016 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 grudnia 2016 grudnia 

2016 r. w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem                

i materiałami informacyjnymi Gminy Gizałki na 2017 r.  Opinia jest pozytywna i  stanowi 

załącznik nr 15. 

Wójt podziękował za przygotowanie projektu budżetu pani skarbnik, pracownikom 

poszczególnych referatów i Kierownikom. Zwrócił uwagę na to, że budżet roku 2017 po 

stronie dochodów to rekordowa kwota w historii naszej gminy - 21 380 250 zł, natomiast po 

stronie wydatków to kwota -24 962 492 zł, z czego na wydatki majątkowe zaplanowano 

ponad 6 mln zł, kwota ta może być jeszcze większa. Na dzień dzisiejszy wpisaliśmy tylko 

jedną dotację, którą mamy już zapewnioną ze środków UE. Złożone zostało kilka wniosków  

o wsparcie finansowe z różnych źródeł i nawet jeżeli część tych wniosków będzie rozpatrzona 

pozytywnie, to kwota ta znacznie wzrośnie. Poinformował, że zaplanowano budowę drogi                

w m. Krzyżówka, według kosztorysu inwestorskiego jest to kwota ponad 2 mln zł. Pozyskano 

na ten cel dotację z PROW w kwocie 1 267 tys. zł., ponad 700 tys. zł zostanie wyłożone                   

z budżetu gminy. W pierwszych dniach nowego roku zostanie ogłoszony przetarg i wtedy 

będzie wiadomo jaką kwotę wydamy na to zadanie. Zakończenie prac nastąpi najpóźniej do 

końca lipca. Planuje się budowę drogi w m. Świerczyna. Wyjaśnił, że drogi nie udało się 

wykonać w tym roku z uwagi na nieuregulowany stan prawny, należy wykupić część 

gruntów, żeby rozpocząć budowę. Planuje się przebudowę drogi prowadzącej                            

z Robakowa przez Czołnochów do  drogi powiatowej, złożony został wniosek o wsparcie 

finansowe z Krajowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych. Wartość tego zadania tj. 

ponad 700 tys. zł. Przy pozyskiwaniu tej dotacji droga musi spełniać odpowiednie standardy 

(chodniki, przejścia dla pieszych). Dodał, że złożony wniosek jest na bardzo wysokim 12 

miejscu w rankingu województwa. W 2017 zaplanowano  wykonać dokumentację projektową 

na drogę od Tomic w kierunku do Szymanowic, jest to kontynuacja ul. Wodnej w Tomicach. 

Droga ta jest całkowicie zniszczona. Zakładamy, że wykonanie tej drogi będzie w podobnym 

standardzie jak droga w Czołnochowie. Kolejna droga w m. Kolonia Obory, jest to 

kontynuacja drogi, która została wykonana w ostatnich latach z kruszywa żwirowego,                    

w planach jest naprawa nawierzchni. Również w planach na kolejny rok jest droga Gizałki ul. 



Polna oraz droga w Rudzie Wieczyńskiej (lokalna). Planuje się rewitalizację placu 3-go Maja 

w Gizałkach w budżecie są zabezpieczone środki w kwocie 45 tys. zł, należy pozyskać 

dodatkowe środki.  W planach jest  przebudowa obiektu gdzie mieszczą się WTZ - czekamy 

na ogłoszenie konkursu organizowanego przez stowarzyszenie LEADER. Planujemy 

rozbudowę sali wiejskiej we Wronowie. Największa z planowanych inwestycji to budowa sali 

sportowej w Gizałkach z przebudową infrastruktury towarzyszącej. Wartość inwestycji                      

z kosztorysu inwestorskiego to ponad 9 mln zł. Został złożony do WRPO wniosek o dotację 

połączony z projektem tzw. miękkim. Jest to projekt obejmujący mnóstwo zajęć dodatkowych 

dla uczniów we wszystkich placówkach oświatowych. W ramach projektu miękkiego jest 

możliwa do pozyskania kwota blisko - 1 mln zł. Ranking dopiero zostanie ogłoszony. Jest  

również zaplanowane wiele drobnych inwestycji, np. siłownie zewnętrzne, na które planuje 

się pozyskać środki zewnętrzne. Zaplanowano, że powstaną w m. Czołnochów, Orlina Mała, 

Białobłoty, Wronów, Tomice, Nowe Wieś, Wierzchy. Poinformował, że na komisjach 

uzgodnili z radnymi, że środki jakie zostaną po przetargach z dróg pójdą również na drogi, 

myśli również o drodze z Białobłot na Orlinę i uważa, że w 2017 roku powinno pomyśleć się 

o jej realizacji. Planuje się, że zadłużenie na koniec roku planowane wyniesie 7 263 103 zł, tj. 

wskaźnik zadłużenia 34,07% odliczając wyłączenia tj. 28,13%. Wskaźnik obsługi zadłużenia 

wyniesie 4,39%, a dopuszczalny wskaźnik spłaty wynosi  11,82 %. Wyjaśnił, że jest 

niewielka rezerwa, gdyby jakąś inwestycję należało realizować wyłącznie ze środków 

budżetowych. 

Następnie przedstawił autopoprawki do projektu budżetu, które wynikają z uwag RIO                         

i ustaleń z radnymi. 

W stosunku do projektu budżetu na 2017 rok autopoprawką wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w planie wydatków budżetowych (załącznik nr 2) zwiększa się plan na wynagrodzenia 

bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń konserwatorów samochodów i sprzętu 

pożarniczego w jednostkach OSP o kwotę 6.000,00 zł w rozdz. 75412 Ochotnicze 

straże pożarne, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł, § 4110 składki na 

ubezpieczenia społeczne – 1.000,00 zł; środki przenosi się z rozdz. 75075 Promocja 

jednostek samorządu terytorialnego, § 4300 zakup usług pozostałych.   

2) w planie wydatków (załącznik nr 2) oraz w planie wydatków majątkowych (załącznik 

nr 5) wprowadza się środki na modernizację zasobu nieruchomości Policji, poprzez 

wsparcie finansowe rozbudowy Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie w kwocie 

5.000,00 zł, zwiększa się plan w rozdz. 75405 Komendy powiatowe Policji, § 6170 

wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań 

inwestycyjnych, środki przenosi się z rozdz. 70005 Gospodarka gruntami                                        

i nieruchomościami, § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. 

3) zmienia się nazwę zadania „Nadbudowa z przebudową budynku WTZ w Gizałkach”. 

Inwestycja dotyczy przebudowy budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizałkach 

(potocznie nazywanego budynkiem WTZ) na potrzeby czytelni i świetlicy przy 

bibliotece gminnej, mieszczącej się w tym budynku. Zadanie otrzymuje nazwę: 

„Nadbudowa z przebudową budynku przy ul. Kolejowej 3, w Gizałkach”. 

4) w planie wydatków budżetowych (załącznik nr 2) zwiększa się plan na dokształcanie  

i doskonalenie zawodowe nauczycieli o kwotę 7.977,00 zł w rozdz. 80146 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, § 4300 zakup usług pozostałych, środki 



przenosi się z rozdz. 80101 Szkoły podstawowe, 80104 Przedszkola § 4300 zakup 

usług pozostałych.   

5) w planie dochodów budżetowych (załącznik nr 1) oraz w planie wydatków (załącznik 

nr 2) dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków związanych 

z projektem  „Akademia Aktywności”.  

6) Kompleksowy program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Gminy 

Gizałki. Zmiana dotyczy oznaczenia w klasyfikacji budżetowej źródła finansowania 

zadania tj. wysokości środków z UE (oznaczonych cyfrą 7) oraz wysokości środków 

krajowych z budżetu państwa (oznaczonych cyfrą 9). W projekcie budżetu 

zaplanowano dochody i wydatki wskazując źródło dochodów w całości ze środków 

europejskich – kwota 22.989,00 zł, winno być: finansowanie ze środków europejskich 

19.540,65 zł, ze środków krajowych 3.448,35 zł. Wysokość środków na zadanie nie 

ulega zmianie. 

Wysokość planowanych w projekcie budżetu dochodów i wydatków po zmianach 

zaproponowanych autopoprawką nie ulega zmianom. Autopoprawki stanowią załącznik nr 16. 

 

 Głosowanie autopoprawek – Radni jednogłośnie przyjęli autopoprawki. 

- 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 2017 rok. Opinia jest pozytywna. 

Pani Katarzyna Lochdańska Przewodnicząca Komisji Oświaty i Opieki Socjalnej 

przedstawiła opinię Komisji o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2017 rok. Opinia jest 

pozytywna. 

Pan Mieczysław Sawicki Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego 

przedstawił opinię Komisji o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2017 rok. Opinia jest 

pozytywna. 

Pan Kazimierz Woźniak Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił opinie Komisji                                      

o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2017 rok. Opinia jest pozytywna. 

Opinie Komisji stanowią załącznik 16, 17, 18, 19 do protokołu. 

Dyskusja nad projektem budżetu na 2017 rok. 

Radny Zbigniew Bachorski zwrócił się z pytaniem: gdyby nie otrzymali dofinansowania na 

budowę sali gimnastycznej w Gizałkach, to czy zaplanowane środki można będzie przesunąć 

na budowę ścieżki rowerowej Gizałki -Tomice.  

Wójt odpowiedział, że obecnie nie potrafi odpowiedzieć. W projekcie budżetu są 

zaplanowane środki na wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki. Będą jeszcze ustalali               

z Zarządem Dróg Wojewódzkich, kto będzie głównym inwestorem. W projekcie budżetu jest 

zapisane, że wydajemy z budżetu gminy 3 mln na budowę sali w 2017.  

Radny Zbigniew Bachorski – zapytał czy gdyby nie udało się pozyskać dotacji to budujemy 

salę? 

Wójt odpowiedział - myśli, że tak. 



Radny Tadeusz Kostuj – prosił, żeby zwrócić uwagę na inwestycje oświatowe                                   

i zapewnienie środków docelowo. Poruszył sprawę reformy oświaty. 

Wójt wyjaśnił, że subwencję oświatową będziemy mieli niższą o prawie 126 tys. zł. 

Brakujące środki będą musieli dołożyć z budżetu gminy. Liczba uczniów w szkołach jest 

coraz mniejsza. 

Głosowanie na projektem uchwały budżetowej. Z uwagi na brak dalszych pytań 

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

obecnych było 13 radnych. Uchwała Nr XXIII/126/2017 w sprawie uchwalenia budżetu 

Gminy Gizałki na 2017 rok podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 20 do 

protokołu. 

Przewodniczący Rady w imieniu Rady złożył gratulacje Wójtowi. 

Wójt złożył podziękowania p. skarbnik, kierownikom referatów, radnym.  

PUNKT – 7– INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radna Katarzyna Lochdańska zgłosiła o zamontowanie dodatkowej lampy w m. Wronów. 

Wójt odpowiedział, że środki na ten cel są zabezpieczone. Procedura zamontowania lampy 

zależna jest od Spółki Oświetlenie. W przypadku montowania nowych punktów 

oświetleniowych procedura jest długa.  

Radny Zbigniew Bachorski zgłosił o utwardzenie pasa zieleni między chodnikiem (30 m)                

w m. Tomice (przy sklepie). 

Wójt odpowiedział, że jest to droga wojewódzka,  wystąpią do ZDW o podjęcie czynności. 

Radny Tadeusz Kostuj zgłosił o uzupełnienie pobocza drogi Aleja Niepodległości                 

w Szymanowicach, co jak pokreślił zapewni bezpieczeństwo uczestnikom ruchu.                                    

Zgłosił też, że nie świeci lampa przy kościele. 

PUNKT – 9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

Radny Kazimierz Woźniak podziękował za rozpoczętą inwestycję oświetleniową                              

w m. Białobłoty. Prosił o dalsze sukcesywne prowadzenie tej inwestycji.  

Wójt odpowiedział, że na ten cel środki w budżecie są zabezpieczone. 

Radna Milena Bartnik przeprosiła Radnych, mieszkańców oraz wyborców za zaistniałą 

sytuację na sesji w dniu 18 października br.  

Przewodniczący Rady  po wypowiedzi radnej oznajmił: „ uważam iż zrozumiała Pani swój 

błąd i w przyszłości tego rodzaju zdarzenia nie będą miały miejsca. Uważam, że 

wypowiedziane słowa w formie przeprosin zostały przyjęte. Obecnie po zapoznaniu się                     

z faktami stwierdzam, iż na podstawie obowiązujących przepisów nie ma podstaw prawnych 

do podejmowania wobec radnej innych czynności. Uważam, iż sprawa ta została wyjaśniona 

przez kompetentne organy”.  

Radny Tadeusz Kostuj stwierdził, że farma wiatrowa mogłaby być sponsorem jednej lampy 

potrzebnej w m. Szymanowice.  



Wójt przedstawił najpilniejsze potrzeby punktów oświetleniowych: w m. Kolonia Obory - 

przy drodze wojewódzkiej, w m. Białobłoty - dojście do szkoły. 

Ireneusz Zawal Sołtys Sołectwa Toporów zgłosił potrzebę zainstalowania lampy na 

przystanku PKS przy drodze Toporów, która łączy się z drogą na Wierzchy. Kolejna sprawa - 

naprawić tablicę ogłoszeń. 

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki w imieniu własnym i mieszkańców 

podziękował za cały rok wspólnej pracy, za pomoc jaką uzyskał oraz za zaplanowaną na 

kolejny rok budżetowy inwestycję drogową – ul. Polna. Przypomniał o wyznaczeniu 

kolejnych przejść dla pieszych przez drogę wojewódzką (monitować do ZDW). Zgłosił,  

potrzebę oświetlenia siłowni zewnętrznej w Gizałkach w tym celu zaproponował przenieść 

lampę, która jest dalej, obecnie nie świeci. Na zakończenie złożył wszystkim życzenia 

świąteczne. 

Przewodniczący Rady w imieniu całej Rady złożył wszystkim życzenia świąteczne, życzył 

również realizacji założeń inwestycyjnych. 

Wójt złożył wszystkim życzenia świąteczne. 

 

PUNKT – 9 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIII Sesji 

Rady Gminy Gizałki o godzinie 17:35.  

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak                   Piotr Lis 


