
Protokół nr XXXVI/2013
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 
            w dniu 30 grudnia 2013 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych tj. 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  Roman  Rojewski  dokonał  otwarcia  posiedzenia 
o  godzinie  9.00  witając  wszystkich  obecnych  na  sali  posiedzeń.  Następnie  stwierdził 
quorum Sesji (15 radnych).

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:

    1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

   2) w sprawie  zmiany  uchwały  nr XXVII/152/2012  z dnia 28 grudnia 2012 r. 
     w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania  
    „Przebudowa  świetlicy  wiejskiej  w  budynku  remizy  OSP Wierzchy” 
       w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 

   3) w   sprawie   odstąpienia   od   realizacji   przedsięwzięcia   „Rekultywacja 
        składowiska odpadów”;

   4) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie  zadania 
        „Budowa ścieżki rowerowej Niniew – Gizałki – Leszczyca – Szymanowice – 
        Czołnochów – etap IV” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
         na lata 2007 – 2013; 

  5) w sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  spłatę  wcześniej
        zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek;

   6) w sprawie zmian planu budżetu na rok 2013;

  7) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki
      na lata 2013 – 2021;
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   8) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014;

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2014;

 - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie 
   uchwały budżetowej na rok  2014;

- opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2014;

- przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu 
  uchwały budżetowej na rok 2014;

- dyskusja nad projektem budżetu na rok 2014;

- głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy 
  Gizałki;

- głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

  9) w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 
            2014 -2021;

10) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na rok 2014.

  7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

  8. Interpelacje i zapytania radnych.

  9. Wolne głosy i wnioski.

    10. Zamknięcie obrad.   

Przewodniczący Rady po  przedstawieniu  porządku  obrad  oznajmił,  że  jest  z  nami  Pan 
Stanisław Mikołajwewski  Sołtys  wsi  Leszcyca,  który  obchodzi  35-lecie  pracy  na  rzecz 
swojej wsi. W miejscu tym nastapiło złożenie życzeń. Pan Wójt złożył podziekowania za 
pracę na rzecz społeczności  wsi  Leszczyca  oraz  za  dobrą  współpracę  i  życzył  dalszych 
sukcesów. Nastepnie Przewodniczący Rady w imieniu Rady i swoim złożył podziękowania 
za  dotychczasową  pracę  i  życzył  dalszej  owocnej  pracy  na  rzecz  mieszkańców  wsi 
Leszczyca oraz gminy Gizałki. 
O  głos  poprosił  Pan  Stanisław  Mikołajwski  i  złożył  podziękowania  za  dotychczasową 
współpracę  władzom  Gminy  Gizałki,  pracownikom  UG,  kierownictwu  pozczególnych 
jednostek  podległych  i  ich  pracownikom,  radnym,  sołtysom  oraz  mieszkańcom  wsi 
Leszczyca  jak podkreslił bez których by tu dzisiaj nie był. 
Następnie Przewodniczący Rady poprosił o zgłaszanie pytań, uwag do porządku obrad.  
Głos zabrał pan Wójt i zgłosił autopoprawkę do uchwały w sprawie zmian planu budżetu. 
Wyjaśnił, że w związku z tym, że w ostatnich dniach wpłynęły środki do budżetu, konieczne 
było dokonanie zmian w planie finansowym. Zmiany dotyczą działu 010 rozdz. 01030 Izby 
Rolnicze  i  działu  750 rozdz.  75023 Urzędy Gmin.  Proponowane zmiany państwo radni 
otrzymali na piśmie. 
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki Wójta. W wyniku głosowania 
autopoprawki przyjęto jednogłośnie.
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Po czym nastąpiło głosowanie porządku obrad. Radni jednogłośnie przyjęli zaproponowany 
porządek. 

PUNKT  3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem do członków Rady, czy mają pytania, uwagi 
do  protokołu  z  obrad  poprzedniej  Sesji.  Z  uwagi  na  brak  pytań.  Przewodniczący Rady 
poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu. Radni jednogłośnie tj. 15 głosami za, przyjęli 
protokół z poprzedniej Sesji.

PUNKT  4  – INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH 
PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają pytania 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 zwrócił się z zapytaniem, czy radni mają pytania do przedstawionej 
informacji. Głos zabrała Pani Grażyna Walczak i poprosiła o przybliżenie tematu 16 grudnia 
br.  spotkanie organizacyjne z uczestnikami projektu „Gmina Gizałki przeciw wykluczeniu 
społecznemu” Projektem tym objętych zostało 40 mieszkańców gminy Gizałki. Pan Wójt 
wyjaśnił, że projekt jest organizowany wspólnie z fundacją EDUPIO, która jest głównym 
realizatorem i  jest  skierowany  do  40  mieszkańców  gminy  Gizałki.  Osoby te  są  trwale 
bezrobotne i korzystają z pomocy społecznej. Projekt będzie realizowany do końca marca 
2015  r.  Poinformował,  że  w  ostatnim  wydaniu  gazety  „Życie  Pleszewa”  jest  obszerny 
artykuł na ten temat. W ramach tego projektu 40 mieszkańców naszej gminy będzie mogło 
uzyskać dodatkowe kwalifikacje, które ułatwią im zatrudnienie W ramach projektu można 
uzyskać prawo jazdy kategorii  B, kwalifikacje w zawodzie obsługa wózków widłowych 
asystent  księgowy,  wykańczanie  pomieszczeń.  Pani  Beata  Strzelewicz  poprosiła  o 
przybliżenie  sprawy  z  dnia  27  listopada  br.  udział  w  rozprawie  sądowej  w  Sądzie 
Okręgowym w Poznaniu. Dodała, że Radni zostali o sprawie poinformowani, ale warto by 
również mieszkańcy zostali z tematem zapoznani. Pan Wójt wyjaśnił, że zapadł wyrok w 
sprawie odszkodowania jakiego zażyczyła  sobie ANR w odniesieniu do działki  przy ul. 
Szkolnej w Gizałkach. Na tym etapie sprawa jest wygrana i na dzień dzisiejszy gmina nie 
będzie musiała wypłacać  odszkodowania. Jeśli nie będzie skutecznej apelacji, to sprawa 
zostanie zakończona. Pan Mecenas dodał, że sąd dosłownie w trzech zdaniach uzasadnił 
swój korzystny dla nas wyrok, że w całości podziela nasze poglądy, i że nie może być tak, 
żeby tego typu nieruchomości miały inny status niż ten, który przed dokonaniem tych aktów 
objęła  zmiana  ustawy z  czerwca 1990 r.  Argumentacja,  którą,  przedstawiliśmy była  tak 
mocna, że Sąd podzielił te argumenty. Dodał, że skorzystaliśmy tutaj też z wyroku Sądu 
Apelacyjnego i Okręgowego w Lublinie w podobnej sprawie, informację wyszukała Pani 
Matysiak.  Przewodniczący w imieniu Rady złożył  podziękowanie za użycie tak trafnych 
argumentów  co  przyczyniło  się  do  sukcesu.  Pani  Beata  Strzelewicz  zwróciła  się  z 
zapytaniem do mecenasa  w jakim okresie  Agencja  Nieruchomości  Rolnych ma czas  na 
złożenie  apelacji.  Mecenas  wyjaśnił,  że  11  grudnia  br.  był  ogłoszony  wyrok,  czyli  18 
grudnia br. mijał termin na złożenie wniosku. Myśli,  że Pani Matysiak skontaktuje się z 
Sądem czy wniosek o uzasadnienie wpłynął. Dodał, że na miejscu ANR na pewno wniósłby 
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o uzasadnienie, a czy Agencja wniesie o apelację, to zależeć będzie od argumentacji sądu. 
Dodał,  iż  uważa,  że możemy spać spokojnie.  Pan Tadeusz Kostuj  poprosił  o udzielenie 
wyjaśnień  odnośnie  negocjacji  z  oświetleniem ulicznym.  Dodał,  że  pyta  ponieważ  sam 
często skutecznie interweniuje w sprawach awarii oświetlenia. Prosi o wyjaśnienie jak tu 
wygląda sprawa finansowa. Pan Wójt wyjaśnił, że jeśli chodzi o Spółkę Oświetlenie Uliczne 
to Gmina jest w tej Spółce udziałowcem i ma 11 udziałów.  Jeśli chodzi o bieżące naprawy 
sieci oświetleniowej to Spółka jest monopolistą w tym zakresie  i te warunki, które Spółka 
nam  przedstawia  prawie  musimy  zaakceptować.  Wszelkie  usługi  są  wykonywane  po 
dokonaniu postępowania przetargowego. Jeśli chodzi o naprawę sieci, to ostatnio te usługi 
zostały  skonsolidowane,  pewne  kwoty  są  stałe.  Jeśli  chodzi  o  odpłatność  za  energię 
elektryczną  Spółka  ENERGA zajmuje  się  płatnościami  związanymi  z  poborem prądu  i 
dystrybucją  prądu.  Spółka  ENERGA nie  rozlicza  się  na  bieżąco  ze  zużycia  i  płatności. 
Gmina często płaci awansem kwoty, które później są weryfikowane. Przyczynia się do tego 
kłopot z bieżącym odczytem urządzeń pomiarowych w terenie. Kiedyś zdecydowano, że w 
ramach  oszczędności  odczyty  będą  odbywały  się  raz  na  kilka  miesięcy.  Ostatnio  na 
spotkaniu ustalono, że te odczyty będą wykonywane raz w miesiącu, ale czy tak faktycznie 
będzie, trudno powiedzieć. Pani Katarzyna Lochdańska poprosiła o przybliżenie tematu 27 
listopada  br.  spotkanie  z  przedstawicielem  WZMiUW  w  Ostrowie  Wlkp  w  sprawie 
inwestycji planowanych na ciekach podstawowych w roku 2014. Pan Wójt wyjaśnił, że w 
ostatnich  dwóch  latach  na  wszystkich  ciekach  podstawowych  na  terenie  gminy Gizałki 
przeprowadzono konserwacje. Pozostał jeden odcinek w miejscowości Kolonia Obory, który 
wymaga  szerszego  zakresu  prac  konserwacyjnych  i  na  ten  temat  były rozmowy,  gdyby 
udało  się  te  prace sfinalizować w 2014 roku,  to  pozostałyby do wykonania tylko  prace 
bieżące.

PUNKT 6 - PODJĘCIE UCHWAŁ

1)  Uchwała  Nr  XXXVI/214/2013  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania Narkomanii.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania  na sali  obrad obecnych było  15 radnych. Uchwała Nr XXXVI/214/2013 w 
sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii podjęta została 
jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

2) Uchwała Nr XXXVI/215/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/152/2013 z dnia 
28 grudnia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie 
zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Wierzchy” w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania  na sali  obrad obecnych było  15 radnych.  Uchwała Nr XXXVI/215/2013 w 
sprawie  zmiany  uchwały  nr XXVII/152/2013  z  dnia  28  grudnia  2012 r.  w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa świetlicy 
wiejskiej w budynku remizy OSP Wierzchy” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013”  podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za  i  stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu.

3)  Uchwała Nr XXXVI/216/2013  w sprawie odstąpienia od realizacji przedsięwzięcia
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„Rekultywacja składowiska odpadów”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. 
Głos zabrała Pani Beata Strzelewicz i poprosiła o omówienie uchwały celem zapoznania z 
tematem większej liczby osób. Pan Przewodniczący odpowiedział, że uchwałę podejmuje 
rada i to rada ma wiedzieć co podejmuje, a społeczeństwo w określonym czasie się dowie. 
Głos zabrał Pan Wójt i wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy rygorów nałożonych art. 124 
ustawy o  odpadach.  W którym to  artykule  jest  wskazane,  że  rekultywacją  składowiska 
odpadów powinien się zając podmiot, który to składowisko eksploatuje dlatego samorząd 
gminy Gizałki nie może się tym zadaniem zajmować. Zadanie powinno być realizowane 
przez  Zakład  Komunalny  Gizałki  i  tym  samym  będziemy  Zakładowi  rekompensować 
wydatek  środków  z  tym  związanych.  Rekompensata  będzie  w  formie  udziałów,  które 
wykupimy w  Spółce  zwiększając  kapitał  podstawowy spółki  i  te  środki  będzie  można 
przeznaczyć  na  rekultywację  składowiska.  Uchwała  ma  charakter  porządkowy. 
Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 
obrad obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XXXVI/216/2013  w sprawie odstąpienia 
od  realizacji  przedsięwzięcia  „Rekultywacja  składowiska  odpadów”  podjęta  została 
jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

4) Uchwała Nr XXXVI/217/2013 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 
finansowanie  zadania  „Budowa ścieżki  rowerowej  Niniew  –  Gizałki  –  Leszczyca  – 
Szymanowice  –  Czołnochów  –  etap  IV”  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2007 – 2013. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  XXXVI/217/2013 
zaciągnięcia  pożyczki  na  wyprzedzające  finansowanie   zadania  „Budowa  ścieżki 
rowerowej Niniew – Gizałki – Leszczyca – Szymanowice – Czołnochów – etap IV” w 
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013  podjęta została 
jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

5)  Uchwała Nr XXXVI/218/2013 w sprawie zaciągnięcia  kredytu długoterminowego
na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania  na sali  obrad obecnych było  15 radnych.  Uchwała Nr XXXVI/218/2013 w 
sprawie  zaciągnięcia  kredytu  długoterminowego  na  spłatę  wcześniej  zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za i 
stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

6) Uchwała Nr XXXVI/219/2013 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2013.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania  na sali  obrad obecnych było  15 radnych.  Uchwała Nr XXXVI/219/2013 w 
sprawie zmian planu budżetu na rok 2013 podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za 
i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
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7)  Uchwała  Nr  XXXVI/220/2013  w  sprawie  zmian  do  Wieloletniej  Prognozy
Finansowej Gminy Gizałki na lata 2013 – 2021.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania  na sali  obrad obecnych było  15 radnych.  Uchwała Nr XXXVI/220/2013  w 
sprawie zmian do Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Gizałki  na lata 2013 – 
2021  podjęta  została  jednogłośnie,  tj.  15  głosami  za  i  stanowi  załącznik  nr  12  do 
protokołu. 

  8)  Uchwała Nr XXXVI/221/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2014.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały.

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 
budżetowej na rok 2014.

Skarbnik  Pani  Donata  Potocka  odczytała  Uchwałę  Nr  SO-0952/4/Ka/2013  Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2013 r w 
sprawie  wyrażenia  opinii  o  projekcie  uchwały budżetowej  Gminy Gizałki  na  2014 rok. 
Opinia jest pozytywna z uwagą w pkt II.1 Nie przewidziano wydatków w rozdz. 85204 – 
rodziny zastępcze i nie przewidziano składek na PFRON. 

- opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2014.

Pani  Katarzyna  Lochdańska  Przewodnicząca  Komisji  Oświaty  i  Opieki  Społecznej 
przedstawiła opinie Komisji o projekcie budżetu gminy Gizałki na rok 2014. Opinia Komisji 
jest pozytywna. 
Pani Teresa Majdecka Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła opinie 
komisji o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2014 rok. Opinia jest pozytywna. 
Pan  Mieczysław  Sawicki Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Porządku  Publicznego 
przedstawił  opinie  komisji  o  projekcie  budżetu Gminy Gizałki  na 2014 rok.  Opinia  jest 
pozytywna. 
Pan Kazimierz Woźniak  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawił opinie komisji o 
projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2014 rok. Opinia jest pozytywna.  Opinie stanowią 
załącznik nr 13 do protokołu.

- dyskusja nad projektem budżetu na rok 2014.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad projektem budżetu na rok 2014. Z uwagi na 
to, że nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady przeszedł do kolejnego punktu 
obrad.
 
- przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały budżetowej 
na rok 2014.

Pan Wójt oznajmił, że po zapoznaniu się z uchwałą Składu orzekającego RIO z 12 XII 2013 
roku postanowił zgłosić autopoprawki w miejscu tym przedstawił proponowane zmiany.
Autopoprawki stanowią załącznik nr 14 do protokołu.
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  - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie autopoprawki zgłoszone przez pana Wójta. 
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Autopoprawki zostały przyjęte 
jednogłośnie, tj. 15 głosami za.

 - głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.

Przewodniczący Rady odczytał zmiany jakie nastąpiły w projekcie uchwały po wniesionych 
autopoprawkach. Po czym poddał projekt uchwały pod głosowanie Podczas głosowania na 
sali  obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  XXXVI/221/2013  w  sprawie 
uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za i 
stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Przewodniczący Rady w imieniu Rady złożył gratulacje panu Wójtowi i pani Skarbnik. 
Pan Wójt podziękował radnym za dobre i rozsądne podejście do projektu budżetu. Następnie 
złożył  podziękowania  pani  Skarbnik  i  referatowi  finansowemu  za  wkład  pracy  nad 
skonstruowaniem  budżetu.  Po  czym  podziękował  za  współpracę  w  bieżącym  roku 
wszystkim kierownikom jednostek organizacyjnych oraz bezpośrednim współpracownikom. 
Oznajmił, że efekt pracy, który włożyli jest w tym projekcie budżetu. Dodał, że rok 2014 jest 
trudny dla  wszystkich  samorządów z  tego względu,  że  wchodzi  w życie  art.  243 ust  1 
ustawy  o  finansach  publicznym,  który  obliguje  wszystkie  samorządy  do  zachowania 
pewnych reguł  finansowych,  które do tej  pory nie  miały zastosowania.  Chodzi o relacje 
wydatków bieżących i dochodów bieżących lub odwrotnie. Maksymalny wskaźnik obsługi 
zadłużenia jaki moglibyśmy założyć w tym budżecie wynosi 8,23% Ten projekt budżetu 
przewiduje 7,4%. Wyjaśnił, że mamy zapas, ale musi on być, ponieważ budżet na bieżąco 
jest  korygowany,  wynika  to  stąd,  że  pozyskujemy dotacje,  subwencje,  które  muszą  być 
wprowadzone do budżetu.  Bez tego zapasu nie  byłoby możliwe bieżące funkcjonowanie 
budżetu. Dlatego jeszcze raz składa podziękowania. Dodał, że budżet tego roku wynosił na 
początku  roku  16.884.744  zł,  a  kończy  się  kwotą  ponad  19  mln.  Jeśli  będzie  tak  w 
przyszłym roku to myśli, że wszyscy powinniśmy być zadowoleni. Będą czynić starania aby 
kwoty zaplanowane na inwestycje były znacznie większe.

   9) Uchwała Nr XXXVI/222/2013 w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 
     Gizałki na lata 2014 -2021.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  XXXVI/222/2013  w 
sprawie  Wieloletniej  Prognozy Finansowej  Gminy Gizałki  na  lata  2014  -2021   podjęta 
została jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

    10) Uchwała Nr XXXVI/223/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 
     Gizałki na rok 2014.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Nikt z radnych 
nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania  na sali  obrad obecnych było  15 radnych.  Uchwała Nr XXXVI/223/2013  w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na rok 2014  podjęta została 
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jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

PUNKT 7 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Pan  Wójt  poinformował,  że  w  okresie  międzysesyjnym  wpłynęła  interpelacja  radnego 
Romana Matelskiego. Radny wnioskował w sprawie wprowadzenia do budżetu gminy na 
rok 2014 wydatków na realizację następujących zadań: budowa ciągu pieszo-rowerowego w 
m Białobłoty.  Od szkoły w kierunku Dziewinia Dużego, wzdłuż drogi wojewódzkiej  na 
odcinku ok. 1 km wraz z oświetleniem ulicznym oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego od 
szkoły w Białobłotach w kierunku Krzyżówki na odcinku ok.1 km. Odpowiedź na piśmie 
pan radny otrzymał.  Dalej pan Wójt poinformował, że na dzień dzisiejszy może od WZD 
przekazać informację,  że droga 443 jest  planowana do gruntownej  modernizacji  w roku 
2015. W tej chwili WZD opracowuje dokumentację projektową. Wnioski z naszej gminy są 
tam przekazywane.  Uważa,  że jeżeli  samorząd województwa planuje  taką  inwestycje  to 
powinniśmy zabiegać aby zarówno te propozycje jak i wcześniejsze wnioski w sprawie tej  
drogi znalazły się projekcie i potem zostały zrealizowane w planowanej modernizacji. W tej 
chwili wydatkowanie tak dużych środków z budżetu gminy wydaję się nie konieczne, nie do 
końca  racjonalne,  aczkolwiek  nie  kwestionuje  zasadności  wykonania  proponowanych 
inwestycji.  Przewodniczący Rady poprosił,  aby pan Wójt  przedstawił  jaki  odcinek drogi 
będzie modernizowany. Pan Wójt wyjaśnił, że z jego wiedzy wynika, że będzie to odcinek 
od mostu w m. Nowa Wieś do miejscowości Dziewin Duży.
 
PUNKT 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Pani Katarzyna Lochdańska  zgłosiła prośbę o naprawę nawierzchni zatoki autobusowej 
przy drodze wojewódzkiej w m. Toporów.
Pan  Jan  Pietrzak  zgłosił  częściowo  zerwany  dach  na  przystanku  autobusowym w  m. 
Dziewin Duży. I prosi o naprawę nawierzchni na zatoczce autobusowej.
Pan Wójt wyjaśnił, że sprawę zatoczki autobusowej w m. Dziewiń zgłaszał kilka razy do 
ZDP i okazuje się, że ZDP nie ma w swoich planach w tym miejscu zatoczki. Dach postarają 
się naprawić, a zatoczkę być może uda się naprawić w porozumieniu z WZD . 

PUNKT 9 –WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Pan Tadeusz Kostuj  oznajmił, że zapewne wpłynęło jego pismo w sprawie przedłużenia 
ciągów pieszo – rowerowych i usunięcie pniaka z pasa drogi gminnej, podjął się że sam to 
wykona. 
Pan  Krzysztof  Andrzejewski  zgłosił  sprawę  braku  interwencji  na  jego  prośbę  o 
zlikwidowanie kałuży na drodze powiatowej w Wierzchach, nikt w tej sprawie nie podjął 
interwencji.  
Pan Wójt  wyjaśnił, że pismo w sprawie skierowali do ZDP odpowiedź otrzymali sprawę 
mogą ponowić. 
Pan  Piotr  Kopczyński  odpowiedział  radnemu  Andrzejewskiemu,  że  on  interpelacje 
odnośnie zaniżenia odcinka drogi powiatowej w Wierzchach ponawiał nawet dzisiaj. Jeżeli 
odpowiedź w tej sprawie nie dotarła do pani sołtys, to w najniższym czasie przekaże.
Pan Wójt w imieniu własnym i pracowników Urzędu Gminy złożył życzenia noworoczne 
dla wszystkich obecnych na obradach sesji jak również dla ich rodzin.
Przewodniczący Rady w imieniu rady i własnym złożył życzenia noworoczne.
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PUNKT 10 - ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 
posiedzenia  o  godzinie  15.30,  dziękując  jednocześnie  wszystkim  za  udział  w  obradach 
XXXVI Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała                    Przewodniczący Rady 

 Teresa Andrzejak                                                                              Roman Rojewski
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