
Protokół nr XIII/2015
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się

     w dniu 23 grudnia 2015 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100 % 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 Gminy Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 9.00 witając
wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych) oraz przedstawił porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD XIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
I. Otwarcie.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
IV. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  
międzysesyjnym.                                                                                                                                
V. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
VI. Podjęcie uchwał w sprawie:

1. przekazania skargi na uchwałę Rady Gminy Gizałki Nr V/20/2015 z dnia 27 marca 2015 r.  
w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gizałki;

2. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na 2016 rok;
3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok;
4. przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Gizałki na 2016 rok;
5. zmian planu budżetu gminy na rok 2015;
6. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2015 - 2021;
7. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-2021;
8. uchwały budżetowej na rok 2016;
9. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Wielkopolskiego. 

 VII. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
VIII. Interpelacje i zapytania radnych.
  IX. Wolne głosy i wnioski.
   X. Zamknięcie obrad. 

Przewodniczący Rady zapytał  czy są uwagi do przadku obrad. Radni nie wnieśli uwag.

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 do protokołu.

PUNKT  – 5  –  SPRAWOZDANIE  WÓJTA  Z  DZIAŁALNOŚCI  W  OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji.
Radni  nie  zabrali  głosu  Przewodniczący  przeszedł  do  kolejnego  punktu  obrad.  Informacja
stanowi załącznik do protokołu.

PUNKT – 6 –  PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała Nr XIII/62/2015 w sprawie przekazania skargi na uchwałę Rady Gminy Gizałki
Nr  V/20/2015  z  dnia  27  marca  2015  r.  w  sprawie   Regulaminu  utrzymania  czystości
i porządku na terenie Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. 

Radca  Pan  Jerzy  Matyjaszczyk wyjaśnił,  że  Prokuratura  Okręgowa  w  Ostrowie
Wielkopolskim  w  ramach  swoich  obowiązków  oraz  szerzenia  praw  obywateli  zaskarżyła
uchwałę  zawierającą  Regulamin  czystości  wskazując  na  konkretne  zapisy  Regulaminu.
Zauważył, że należałoby zrobić poprawkę w projekcie uchwały odnoszącą się do zapisu gdzie
wskazano,  że  w  całości  uchyla  się   paragrafy,  zamienić  zapis  „paragrafy”  regulaminu  na
„przepisy” regulaminu. Dodał, ze Prokuratura złożyła skargę na tę uchwałę również w innych
gminach. W skardze zarzuca się wykraczanie w zapisach Regulaminu poza to, na co zezwala
Ustawa. Wyjaśnił, że Rada ze skargą może się nie zgodzić uzasadniając swoje stanowisko lub
zgodzić  się  w  całości  z  zrzutami  i  przekazać  swoje  stanowisko  do  Wojewódzkiego  Sądu
Administracyjnego z oświadczeniem, że uznaje w całości skargę, wówczas sąd rozstrzyga  o
kosztach postępowania i sprawę umarza. Dodał też, że po przeanalizowaniu skargi nie znajduje
argumentów żeby tej skargi nie uznać.
Pan Wójt dodał, że 80 % zarzutów Prokuratury dotyczy uregulowania w Regulaminie kwestii,
które  zostały uregulowane w aktach wyższego rzędu czyli ustawach i nie powinno się tego w
Regulaminie powtarzać.  Zapisy takie  zostały dokonane mając na uwadze przybliżenie spraw
mieszkańcom.
Radca Pan Jerzy Matyjaszczyk dodał, że intencja autorów regulaminu była bardzo słuszna i
miała  to  na  celu,  żeby  mieszkaniec  czytając  Regulamin  miał  wszystko  wyjaśnione.
Poinformował  też,  że  uchwała  była  przekazana  do Nadzoru  Prawnego  Wojewody,  który nie
zarzucił tych uchybień. 
Pan Kazimierz Woźniak poprosił o przedstawienie  zarzutów do jakich odnosi się skarga.
Pan Wójt odczytał  zakwestionowane zapisy i udzielił wyjaśnień.
Przewodniczący  Rady odczytał  paragraf  2  po  zmianie,  którą  wniósł  Radca  poprosił
o przegłosowanie autopoprawki. Radni jednogłośnie przyjęli autopoprawkę.
Następnie  przystąpiono  do  głosowania  nad  uchwałą.   Podczas  głosowania  na  sali  obrad
obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr XIII/62/2015  w  sprawie  przekazania  skargi  na
uchwałę Rady Gminy Gizałki Nr V/20/2015 z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie  Regulaminu
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Gizałki  podjęta  została  jednogłośnie
i stanowi załącznik.



Uchwała Nr XIII/63/2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na
2016 rok.

Przewodniczący  Rady odczytał  treść  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  poprosił  o  pytania.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Podczas głosowania na sali
obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XIII/63/2015 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Rady Gminy Gizałki na 2016 rok podjęta została jednogłośnie  i stanowi załącznik.

Uchwała Nr XIII/64/2015 w sprawie zatwierdzenia  planu pracy Komisji  Rewizyjnej  na
2016 rok.

Przewodniczący  Rady odczytał  treść  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  poprosił  o  pytania.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Podczas głosowania na sali
obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XIII/64/2015 w sprawie zatwierdzenia planu
pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik.

Uchwała Nr XIII/65/2015 w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Gminy
Gizałki na 2016 rok.

Przewodniczący  Rady odczytał  treść  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  poprosił  o  pytania.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Podczas głosowania na sali
obrad  obecnych było  15  radnych. Uchwała  Nr XIII/65/2015  w sprawie  przyjęcia  planów
pracy  komisji  stałych  Rady  Gminy  Gizałki  na  2016  rok  podjęta  została  jednogłośnie
i stanowi załącznik.

Uchwała Nr XIII/66/2015 w sprawie zmian planu budżetu gminy na rok 2015.

Przewodniczący  Rady odczytał  treść  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem  poprosił  o  pytania.
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Podczas głosowania na sali
obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XIII/66/2015 w sprawie zmian planu budżetu
gminy na rok 2015 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik.

Uchwała Nr XIII/67/2015 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Gizałki na lata 2015 - 2021.

Przewodniczący Rady oczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem poprosił o pytania. Z uwagi
na  brak  pytań  przystąpiono  do  głosowania  nad  uchwałą.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad
obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  XIII/67/2015  w  sprawie  zmian  do  Wieloletniej
Prognozy  Finansowej  Gminy  Gizałki  na  lata  2015  -  2021  podjęta  została  jednogłośnie
i stanowi załącznik.

Uchwała Nr XIII/68/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na
lata 2016-2021.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej
na rok 2016

Skarbnik Gminy Pani Donata Potocka odczytała Uchwałę Nr SO 0957/25/4/Ka/2015 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 w sprawie:



wyrażenia opinii o projekcie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-
2021. Opinia jest pozytywna. 

- przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu  uchwały 

Pan Wójt zaproponował wniesienie autopoprawki do projektu uchwały. Poinformował, że  już
po  opracowaniu  projektu  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  na  Sesji  Rady  Gminy  w  dniu
1 grudnia  wprowadzono  zmiany dotyczące  przedsięwzięć  na  lata  2015-2016.  Wprowadzono
przedsięwzięcie  pn.  "Rozbudowa  sieci  wodociągowej  w  m.  Gizałki  ul.  Wrzesińska",  okres
realizacji zadania przewidziano na lata 2015-2016, łączne nakłady zaplanowano na kwotę 32 tys.
zł, z tego w 2015 roku -25 tys. zł,  w roku 2016 -7 tys. zł.  W związku z powyższym do wykazu
przedsięwzięć na lata 2016-2019 proponuje dodać to zadanie i zabezpieczyć środki na 2016 r. w
kwocie - 7 tys. zł poprzez przeniesienie tej kwoty z przedsięwzięcia „Budowa sieci kanalizacji
wraz z  przykanalikami oraz budowa przydomowych oczyszczalni  ścieków na terenie  Gminy
Gizałki”. 
Kolejna zmiana wprowadza nowe przedsięwzięcie - "Nadbudowa z przebudową budynku WTZ
w Gizałkach",  proponuje okres realizacji  2016-2017. Łączne nakłady finansowe - 58 tys.  zł.
Z tego w roku 2016 - 8 tys. zł., w roku  2017 - 50 tys. zł.  Przedsięwzięcie ma na celu ulepszenie
rozwiązań  funkcjonalnych  budynku,  chodzi  o  zaplecze  dla  Biblioteki  Gminnej.  Środki
zabezpiecza się  również z  przedsięwzięcia  „Budowa sieci  kanalizacji  wraz z  przykanalikami
oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gizałki”, ponieważ na tym
zadaniu zabezpieczono znaczące środki.
W związku ze zmianami do projektu budżetu na 2016 r. należy dokonać korekty w pozycji -11.2
wydatki  związane  z  funkcjonowaniem organów jednostki  samorządu  terytorialnego  o  kwotę
38.601,00 zł do kwoty 1.800.951.00 zł,  są to planowane wydatki w ramach rozdz. 75022 Rady
gmin, 75023 Urzędy gmin,  w punkcie  11.4  wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się
w 2016 r. o kwotę 8 tys zł do kwoty 1.237 tys zł. W punkcie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne
zwiększa się w 2016 r. o kwotę 8 tys. zł do kwoty 497.173,00 zł. 

- głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki.

Radni przejęli autopoprawki jednogłośnie (15 głosów za). Po czym nastąpiło głosowanie nad
całością  uchwały.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych. Uchwała
Nr XIII/68/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2016-
2021  podjęta została jednogłośnie.
 
Uchwała Nr XIII/69/2015 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016.

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały.
 
Skarbnik  Pani  Donata  Potocka odczytała  Uchwałę  Nr  SO-0952/25/4/Ka/2015  Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 grudnia 2015 r. Opinia jest
pozytywna z uwagą w pkt II 8 (opinia stanowi załącznik)

- przedstawienie opinii Komisji stałych Rady Gminy Gizałki o projekcie budżetu Gminy
Gminy Gizałki na rok 2016.

Pani  Teresa  Majdecka Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  przedstawiła  opinię
Komisji o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2016 rok. Opinia jest pozytywna.

Pan  Mieczysław  Sawicki  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Porządku  Publicznego
przedstawił  opinię  Komisji  o  projekcie  budżetu  Gminy  Gizałki  na  2016  rok.  Opinia  jest



pozytywna.

Pani Katarzyna Lochdańska Przewodnicząca Komisji Oświaty i Opieki Socjalnej przedstawiła
opinię Komisji o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2016 rok. Opinia jest pozytywna.

Pan  Kazimierz  Woźniak  Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  opinie  Komisji
o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2016 rok. Opinia jest pozytywna.
Opinie Komisji stanowią załącznik do protokołu.

- przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej na
2016

Pan Wójt  poinformował, że autopoprawka wynika z uwag Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu do projektu budżetu. Proponuje autopoprawkę  w planie wydatków budżetowych
w   załączniku  Nr  2  polegającą  na  przeniesieniu  planu  wydatków  bieżących  w  dziale  750
"Administracja publiczna" w kwocie 38.601,00 zł. 
Kwota ta będzie rozdysponowana w ramach działu z rozdziału  75011 Urzędy wojewódzkie do
rozdziału  75023  Urzędy  gmin  i  tutaj  analogiczne  takie  same  kwoty  w  takich  samych
paragrafach. 
Plan wydatków w rozdziale 75011 po zmianie będzie wynosił 46.035,00 zł. 
Plan wydatków w rozdziale 75023 po zmianie będzie wynosił 1.682.951.00 zł. 
Kolejna zmiana - zmienia się klasyfikację budżetową w załączniku  nr 2 w rozdziale 92109
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Zaplanowano  wydatki w rozdziale 92109 paragraf
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13.500,00 zł, winno być: rozdz.
92109 paragraf 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 8000,00 zł rozdz. 92109
paragraf 6060 wydatki na zakupy jednostek budżetowych 5.500,00 zł, wydatki dotyczą zakupów
w ramach funduszu sołeckiego wsi Gizałki i Wierzchy.
Ponadto Pan Wójt poinformował, że w budżecie na rok 2016 zaplanowano wydatki majątkowe
na kwotę - 1.811,916 zł, są to wyłącznie środki budżetu gminy. Liczą, że zostaną uruchomione
środki Unii Europejskiej, które będą mogli pozyskać i kwota wydatków majątkowych w ciągu
roku budżetowego wzrośnie.  Co roku udaje się pozyskać około 1 mln zł.  Poinformował,  że
najważniejszą pozycją są inwestycje i remonty dróg na które zaplanowano kwotę - 1.045.673 zł
i zapewne będą jeszcze pozyskane dotacje. Wskazał, że planuje się budowę dróg: Dziewiń -
Czarny Bród,  Białobłoty -  Krzyżówka,  Tomice  -  Górki,  Świerczyna i  Tomice-Młynik.  Będą
również mniejsze budowy oraz naprawy dróg gminnych. Dodał, że na przyszły rok zaplanowano
środki Funduszu Sołeckiego w kwocie 281 tys. zł., zaplanowano nadwyżkę budżetową - 730 tys.
zł,  którą przeznacza się na spłatę wcześniej  zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wyjaśnił,  że
starają  się  oddłużyć  budżet  maksymalnie,  ponieważ  w  Wieloletniej  Prognozie  Finansowej
w  kolejnych  latach  są  zaplanowane  kosztowne  inwestycje,  które  będzie  trzeba  wesprzeć
pożyczkami i kredytami. Dochody budżetu zaplanowano na kwotę ponad 16 mln, wydatki ponad
15 mln zł, planowane  zadłużenie gminy ok. 4.5 mln. (29,48%) 

- dyskusja nad projektem 

Pani  Teresa  Majdecka  dodała,  że  obecnie  nie  jest  wiadomo  jaka  kwota   podatku  będzie
wpływała z Fermy wiatrowej. W budżecie na 2016 rok zaplanowano  500 tys. zł,  ale kwota ta
może  być  większa  lub  mniejsza,  o  wielkości  tej  kwoty  dowiemy się  gdy  zostanie  złożona
deklaracja podatkowa.
Pan  Tadeusz  Kostuj poprosił  o  krótki  komentarz  dotyczący  zapisu  w  paragrafie   13  -
przekazanie do budżetu państwa kwoty 13.500 zł.
Pani Skarbnik  wyjaśniła,  że  kwota  ta  wynika  z  informacji  od Wojewody Wielkopolskiego,
w której  Wojewoda informuje jaką kwotę dochodu gmina może wypracować i  przekazać do



budżetu państwa. 
Pan Wójt dodał, że zarządzamy w pewnym sensie majątkiem Skarbu Państwa i dochody są
w części dochodem własnym gminy a część jest dochodem budżetu państwa i tutaj jest ta kwota
13.500 zł.

- głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez pana Wójta.
Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  14  radnych.  (obrady Sesji  opuścił  Radny
Zbigniew Swędrowski). Autopoprawki zostały przyjęte jednogłośnie.

- głosowanie nad uchwałą 

Uchwała  Nr  XIII/69/2015  w  sprawie  uchwały  budżetowej  na  rok  2016  podjęta  została
jednogłośnie (14 głosów za).

Przewodniczący Rady w imieniu Rady złożył gratulacje Panu Wójtowi.

Pan Wójt podziękował Radzie za merytoryczne podejście do projektu budżetu. Oznajmił, że na
Komisjach  w  wyniku  długich  dyskusji  wypracowali  konsensus.  Dodał  też,  że  kwoty
zaplanowane w budżecie nie mogą zabezpieczyć wszystkich oczekiwań. Złożył podziękowania
współpracownikom,  Pani  Skarbnik,  która  była  autorem  budżetu  w  konsultacji  z  nim.
Podziękowania złożył również Pani Sekretarz, Radcy prawnemu, Kierownikom, pracownikom
urzędu z jedn. organizacyjnymi  oraz Sołtysom za pomoc i zgłaszane potrzeby. 

Uchwała  Nr  XIII/70/2015  w  sprawie  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Województwa
Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały. Następnie Wiceprzewodniczący Rady odczytał
uzasadnienie do uchwały. 
Z uwagi na brak pytań przystąpiono do głosowania nad uchwałą. Podczas głosowania na sali
obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XIII/70/2015 w sprawie udzielenia pomocy
finansowej  dla  Województwa  Wielkopolskiego  podjęta  została  jednogłośnie  i  stanowi
załącznik.

PUNKT - 7 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan Wójt poinformował, że wpłynęła jedna interpelacja od radnego Tadeusza Kostuja w sprawie
wykonania chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 442 od szkoły w Tomicach do wlotu drogi
powiatowej  -  Szymanowice  ul.  Długa.  Wniosek  ten  jak  i  poprzedni  w  tej  sprawie  został
przesłany do zarządcy drogi z prośbą o realizację. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w
odpowiedzi wskazał, że zadanie jest  ujęte w programie „Likwidacja zagrożeń na dojściach do
szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich”, którego realizacja planowana jest do roku
2020. 

PUNKT - 8 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
 
Radni nie zgłosili interpelacji i zapytań.

PUNKT - 9 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Henryk Osman podziękował Panu Wójtowi za powstanie placu zabaw w Orlinie oraz Panu



sołtysowi za wykonanie ogrodzenia w czynie społecznym.

Pan Zenon Tomaszewski w imieniu mieszkańców miejscowości Kolonia Obory, Świerczyna,
Kolonia Ostrowska,  Studzianka podziękował za remonty dróg gminnych.  

Pan Wójt poinformował, że z okazji 25 lat samorządności w Polsce została wydana publikacja
„Księga  wielkopolskich  samorządów  1990-2015”  i  jeżeli  są  zainteresowane  osoby  to  jest
możliwość jej zakupienia. 

Pan Jerzy Moryson zapytał o zakres godzin pracy pracownicy samorządowej. Dodał, że pytanie
to  skierował  na  Sesji  Rady  Gminy  do  Przewodniczącego  Rady  i  otrzymał  w  tej  sprawie
odpowiedź, w miejscu tym zaczął czytać udzieloną odpowiedź. 

Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że na sesji Rady Gminy  powinny być omawiane sprawy
dotyczące Sesji.

Pan Jerzy Moryson przeszedł do kwestii zatrudnienia radcy prawnego w Urzędzie Gminy oraz
sprawy korzystania z porad prawnych. 

Przewodniczący Rady oznajmił, że te sprawy nie są  tematem Sesji.

Pan Wójt odpowiedział,  że  Urząd  Gminy jest  czynny w godz.  od  7.30  -  15.30.  Natomiast
pracownik może być  również w terenie i  w tym czasie  zastępuje go inny pracownik.  Jeżeli
chodzi o sprawy związane ze zdrowiem pracowników to są to dane wrażliwe, których się nie
podaje do publicznej wiadomości. Kwoty za usługi prawne podane przez Pana Morysona - Pan
Wójt stwierdził,  że nie ma takich kwot.  Poinformował również,  że Radca prawny przyjmuje
w czwartki i każdy z mieszkańców może z usług skorzystać. 

Pan Andrzej Weber Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gizałkach podziękował za
autopoprawkę  jaką  Pan  Wójt  wprowadził  do  Wieloletniej  Prognozy  Finansowej  dotyczącą
nadbudowy budynku,  o  co  zabiegał.  Zwrócił  uwagę,  że  podana  perspektywa dwóch lat  jest
czasem dość odległym. Prosi o przyspieszenie tych prac, ponieważ  powierzchnia  części dachu
przecieka. W tym roku przeprowadzili malowanie pomieszczeń z wyłączeniem tych w których
przecieka. 
Kolejny wniosek o termomodernizacje budynku Warsztatów Terapii  Zajęciowej w Gizałkach.
W piśmie, które Pan Wójt przesłał do Warsztatów Terapii Zajęciowej  w odpowiedzi na wnioski
jest sugestia Pana Wójta, żeby pomocy finansowej udzielił Powiat, ponieważ w gestii Powiatu
jest pomoc osobom niepełnosprawnym. Dalej wyjaśnił, że napisał wniosek o wsparcie finansowe
do poprzedniego  starosty,  w odpowiedzi  otrzymał  informację,  że  powiat  nie  ma  za  zadanie
utrzymywanie  budynków  gminnych.  Dodał,  iż  prosi  żeby  mieć  tą  sprawę  na  uwadze.  Na
zakończenie życzył wszystkim zdrowych Wesołych Świąt.

Pan Wójt odpowiedział, że  remont obiektu Warsztatów Terapii Zajęciowej faktycznie trzeba
przyspieszyć.  Dodał,  że jak Pan Kierownik wie problem stanowi klatka schodowa, która nie
spełnia określonych parametrów. W kwestii wsparcia finansowego przez powiat stwierdził, że
jest  taka  możliwość  wsparcia.  To  tylko  kwestia  dobrej  woli  powiatu.  Jeśli  powiat  wesprze
finansowo  to zadanie, to  będzie łatwiej je zrealizować. 

Przewodniczący Rady w imieniu swoim i Rady złożył życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Pan Wójt  w imieniu swoim oraz pracowników Urzędu Gminy życzył zdrowych i spokojnych
Świąt oraz  Szczęśliwego Nowego Roku.



PUNKT - 10 - ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  dokonał  zamknięcia  obrad
XIII Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie  10.40

Protokołowała Przewodniczący Rady
Teresa Andrzejak                   Piotr Lis


