
  

     Protokół nr XXVII/2012 

    z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się    

                      w dniu 28 grudnia 2012 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 12.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. Następnie stwierdził 

quorum Sesji (15 radnych). 

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że w związku z tym, że  Radny Rady Powiatu w Pleszewie 

Pan Piotr Kopczyński będzie uczestniczył również  w Sesji RG Czermin udziela mu głosu. 

W miejscu tym pan Piotr Kopczyński złożył wszystkim życzenia: zdrowia, aby móc podołać 

obowiązkom osobistym, rodzinnym i odpowiedzialnej pracy społecznej na kolejny rok. 

Przewodniczący Rady w imieniu Rady złożył podziękowania i życzył powodzenia w pracy 

na rzecz społeczeństwa. 

 

 PUNKT   2  –   PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD 

 

1. Otwarcie, które już nastąpiło. 

 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 zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na rok 2013; 

  

    

     2) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

          Problemów Alkoholowych na rok 2013; 

 

     3) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii; 

    

     4) w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami   

          komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności; 

 

      5) w sprawie zmian  planu budżetu na rok 2012; 

 

      6) w sprawie zmian do  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 



  

          2012-2021;  

  

    7) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania  

       "Budowa  ścieżki rowerowej Niniew – Gizałki – Leszczyca – Szymanowice –  

       Czołnochów –  etap III" w ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007– 

       2013; 

    

    8) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania  

        "Budowa  ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora deszczowego Niniew- 

       Leszczyca -Szymanowice- Czołnochów oraz budową linii oświetlenia ulicznego  

        w miejscowosci Ruda Wieczyńska – etap III" w ramach Programu Rozwoju  

        Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013; 

 

    9) 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; 

 

            10) w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania  

      "Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z przebudową części dachu z nabudową  

        i dociepleniem sali w miejscowości Gizałki" w ramach Programu Rozwoju  

        Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; 

   

          11) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013; 

 

          - przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2013; 

 

          - przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały 

            budżetowej na rok  2013; 

 

          - opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2013; 

 

          - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały  

            budżetowej na rok 2013; 

 

          - dyskusja nad projektem budżetu na rok 2013; 

 

          - głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Wójta Gminy Gizałki; 

 

          - głosowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013. 

 

           12) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na  

         lata 2013 -2021. 

    

              7. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

    8. Interpelacje i zapytania radnych. 

   9. Wolne głosy i wnioski. 

            10. Zamknięcie obrad.  

 



  

 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem czy radni wnoszą zmiany do  

przedstawionego porządku obrad. Głos zabrał radny pan Tadeusz Kostuj i oznajmił, że 

składa wniosek formalny o wycofanie z porządku obrad   uchwały w sprawie stawki opłaty 

za odbiór i gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik                   

o określonej pojemności. Wniosek wynika z faktu, że w dniu w wczorajszym na posiedzeniu 

Komisji łączonych wola radnych była zbieżna z wnioskiem jaki obecnie zgłasza. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek  radnego Tadeusza Kostuja. Radni 

jednogłośnie, tj. 15 głosami za przyjęli  zmianę porządku obrad.  

Następnie o głos poprosił pan Wójt i zgłosił autopoprawkę odnośnie dwóch uchwał:                     

w sprawie zmian  planu budżetu na rok 2012 oraz  w sprawie zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok 2012-2021  w brzmieniu ustalonym w 

dokumentach jakie radni otrzymali podczas wczorajszych komisji łączonych. Dodał, że 

chodzi o zmiany związane z porządkowaniem budżetu z końcem roku. Niektóre sprawy 

trzeba uporządkować ewentualnie zmienić. Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

przyjęcie autopoprawek Wójta. Radni autoporwaki przyjęli jednogłośnie, tj. 15 głosami za. 

Po czym Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie porządek obrad. Radni 

jednogłośnie, tj. 15 głosami za przyjęli porządek obrad. 

 

PUNKT  3  –  PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA 

 

Przewodniczący Rady  zwrócił się z zapytaniem do członków Rady, czy starym zwyczajem 

zapoznają się indywidualnie z protokołem, który jest dostępny podczas obrad sesji jak 

również do wglądu w Biurze Rady. Radni jednogłośnie, tj. 15 głosami za, przyjęli protokół z 

poprzedniej Sesji, zapoznając się z nim indywidualnie.              

         

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. Z uwagi na to, że nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący Rady 

przeszedł do kolejnego punktu obrad. Informacja stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 PUNKT 6 –  PODJĘCIE UCHWAŁ 

  

1) Uchwała Nr XXVII/145/2012 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy 

Gizałki 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 15 radnych. Uchwała Nr XXVII/145/2012 w sprawie 

zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Gizałki na rok 2013 podjęta została jednogłośnie, tj. 

15 głosami za  i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 



  

    

2) Uchwała Nr XXVII/146/2012 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 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 15 radnych. Uchwała Nr XXVII/146/2012 w sprawie 

przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

rok 2013 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

3) Uchwała Nr XXVII/147/2012 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 15 radnych. Uchwała Nr XXVII/147/2012 w sprawie 

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii podjęta została jednogłośnie 

i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.    

     

4)  Uchwała Nr XXVII/148/2012w sprawie zmian  planu budżetu na rok 2012. 

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 15 radnych. Uchwała Nr XXVII/148/2012w sprawie 

zmian  planu budżetu na rok 2012 podjęta została jednogłośnie (15 głosami za) i stanowi 

załącznik nr 9 do protokołu.    

     

 5)  Uchwała Nr XXVII/149/2012 w sprawie zmian do  Wieloletniej Prognozy  

Finansowej Gminy Gizałki na rok  2012-2021. 

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 15 radnych. Uchwała Nr XXVII/149/2012 w sprawie 

zmian do  Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na rok  2012-2021 podjęta 

została jednogłośnie (15 głosami za) i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.  

   

6)Uchwała Nr XXVII/150/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie zadania  "Budowa  ścieżki rowerowej Niniew – Gizałki – Leszczyca – 

Szymanowice – Czołnochów –  etap III" w ramach 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 15 radnych.  Uchwała Nr XXVII/150/2012 w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania  "Budowa  ścieżki rowerowej 

Niniew – Gizałki – Leszczyca – Szymanowice – Czołnochów –  etap III" w ramach 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–  2013 podjęta została jednogłośnie (15 głosami 

za) i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.     

    

7) Uchwała Nr XXVII/151/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie zadania "Budowa  ścieżki rowerowej wraz z budową kolektora 

deszczowego Niniew-Leszczyca-Szymanowice-Czołnochów oraz budową linii 

oświetlenia ulicznego  w miejscowosci Ruda Wieczyńska – etap III" 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 15 radnych. Uchwała Nr  XXVII/151/2012 w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Budowa  ścieżki rowerowej 

wraz z budową kolektora deszczowego Niniew-Leszczyca -Szymanowice- Czołnochów 

oraz budową linii oświetlenia ulicznego  w miejscowosci Ruda Wieczyńska – etap III" w 

ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 podjęta została 

jednogłośnie (15 głosami za) i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.   

  

 

8) Uchwała Nr XXVII/152/2012 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 15 radnych. Uchwała Nr XXVII/152/2012 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 (15 głosami za) i stanowi 

załącznik nr 13 do protokołu.     
 

9) Uchwała Nr XXVII/153/2012 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające 

finansowanie zadania "Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z przebudową części dachu 

z nabudową  i dociepleniem sali w miejscowości Gizałki" 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 15 radnych. Uchwała Nr  XXVII/153/2012 w sprawie 

zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania "Rozbudowa świetlicy 

wiejskiej wraz z przebudową części dachu z nabudową  i dociepleniem sali w miejscowości 

Gizałki" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 podjęta 

została jednogłośnie (15 głosami za) i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.  

  

10) w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2013; 

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej na rok 2013; 

 Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

 

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały        

budżetowej na rok  2013; 

Pani Donata Potocka - Skarbnik Gminy przedstawiła uchwałę Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu  z dnia 26 listopada 2012  r. z wykonania 

budżetu Gminy Gizałki za 2013 rok.  Opinia jest pozytywna z uwagami w pkt II i  stanowi 

załącznik nr 15 do protokołu. 

 

- opinie komisji stałych do projektu budżetu na rok 2013; 

Przewodniczący Rady poprosił przewodniczących poszczególnych Komisji Rady Gminy 

Gizałki o odczytanie opinii o projekcie budżetu na rok 2013. Jako pierwsza opinię odczytała 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów pani Teresa Majdecka. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu gminy Gizałki na rok 2013. Następnie pani Katarzyna 

Lochdańska Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Społecznej odczytała opinię 

komisji o projekcie budżetu na rok 2013.  Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt 



  

budżetu gminy Gizałki na rok 2013. Pan Kazimierz Woźniak Przewodniczący Komisji 

Rewizyjnej oczytał opinię Komisji o projekcie budżetu na rok 2013. Komisja pozytywnie 

zaopiniowała projekt budżetu gminy Gizałki na rok 2013. Pan Mieczysław Sawicki 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego odczytał opinię komisji                    

o projekcie budżetu na rok 2013. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy 

Gizałki na rok 2013. Opinie stanowią załączniki od 16 - 19 do protokołu 

 

 - przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu uchwały 

budżetowej na rok 2013. 

 

Pan Wójt oznajmił, że po zapoznaniu się z uchwałą składu orzekającego RIO w Poznaniu             

z dnia 26 listopada 2012 r., który wydał pozytywną opinię o projekcie uchwały budżetowej 

wraz z  uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Gminy Gizałki na 2013rok, zgodnie ze 

skazówką RIO zaproponował wprowadzić zmiany. Pismo stanowi załącznik nr 20 do 

protokołu. 

 

  - dyskusja nad projektem budżetu na rok 2013. 

 

Przewodniczący Rady  otworzył dyskusję nad projektem budżetu na rok 2013. Z uwagi na 

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

obrad.  

 

  - 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 2013. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie Uchwałę Nr XXVII/154/2012 w sprawie 

uchwalenia budżetu gminy na rok 2013. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 

15 radnych. Uchwała Nr XXVII/154/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 

2013 podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 21 do 

protokołu.    
   

 Przewodniczący Rady  w imieniu Rady złożył gratulacje panu Wójtowi i pani Skarbnik.  

 

11) Uchawała Nr  XXVII/155/2012  w sprawie uchwalenia 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.  Uchawała Nr XXVII/155/2012                 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na  lata 2013 -

2022 podjęta została jednogłośnie, tj. 15 głosami za i stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu.   
Pan Robert Łoza -Wójt Gminy Gizałki złożył podziękowanie Radzie Gminy za przyjęcie 

budżetu na rok 2013. Oznajmił, że jest to budżet bardzo rozsądny, dobrze opracowany. 

Rozsądny pod tym względem, że nie zaplanowano bardzo dużych dochodów. Dochody 

zostały zaplanowane bardzo precyzyjnie i rozsądnie, wskazuje na to chociażby kwota jaką 



  

zaplanowano tytułem sprzedaży nieruchomości. Dodał, że nawet jeżeli wszystkich 

nieruchomości nie udałoby się sprzedać to i tak w trakcie roku budżetowego pozyskujemy 

środki zewnętrzne i one pozwalają w znacznej części wypełnić luki finansowe, które 

powstają np. z nie wykonanej sprzedaży jakichś nieruchomości. Oznajmił, że bierzemy 

również pod uwagę to, że czeka nas prawdopodobnie kryzys gospodarczy i wpływy do 

budżetu mogą być nieco niższe. Zaplanowane wydatki inwestycyjne przekraczają 2 mln zł. 

Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów tj. 3 mln. Generalnie spłacamy te kredyty                      

i pożyczki, które były zaciągnięte wcześniej. Poinformował, że planuje się  zadłużenie 

gminy zmniejszyć do poziomu poniżej 40 %. Maksymalny wskaźnik to 60 %, można by  

pozostać na tym poziomie z zadłużeniem gdyby nie wskaźniki które, będą obowiązywały od 

roku 2014,  i które będą obligowały do tego, żeby jeszcze  zmniejszyć to zadłużenie. By 

móc zrealizować jakąkolwiek inwestycje trzeba będzie pozyskiwać środki. Pan Wójt 

poinformował również, że w 2013 roku planuje się wydać na inwestycje gminne 2 029 tys. 

zł,   z czego 1 386 577 zł to są środki pozyskane z Unii Europejskiej. Oznajmił: staramy się 

pozyskiwać na tyle środków na ile to jest możliwe i w ramach tych środków realizować  

inwestycje,  tak żeby spłacić jak najwięcej zadłużenia, które ciąży  na gminie, ponieważ po 

roku 2014 praktycznie gmina nie musiałaby już nic robić. Stąd taka polityka a nie inna. 

Przestawił inwestycje jakie gmina planuje do realizacji na kolejny rok: dokończenie 

kanalizacji sanitarnej w m. Ruda Wieczyńska, dokończenie ścieżki rowerowej z Leszczycy 

do Szymanowic, nie na pełnym odcinku ale tam gdzie jest najbardziej potrzebna,  planujemy 

wybudować ścieżkę rowerową w m. Ruda Wieczyńska z oświetleniem i kolektorem 

deszczowym, przebudowę Świetlicy w miejscowości Wierzchy. W dniu wczorajszym 

nastąpiło przekazanie placu budowy. Poinformował, że w planach jest również  rozbudowa 

świetlicy w m. Gizałki. Obecnie jest problem z ogrzewaniem sali sportowej przy WTZ 

dlatego musi być docieplona i wybudowana odpowiednia kotłownia. Na tę inwestycję 

gmina ma pozyskaną sporą dotację – mówił Wójt. Ponadto poinformował, że planuje się 

wydatki w kwocie  około 390 tys. zł na budowę dróg gminnych w m. Tomice, Krzyżówka, 

Dziewin, Gizałki, Kolonia Ostrowska i fragment chodnika w m. Toporów. Częściowo będą 

to inwestycje finansowane z Funduszu Sołeckiego, ale również z budżetu  gminy. Planuje 

się  również na te inwestycje pozyskać środki zewnętrzne. Przypomniał, że w tym roku 

pozyskaliśmy 250 tys. zł z Urzędu Marszałkowskiego i ma nadzieję, że w przyszłym roku 

uda się pozyskać podobny poziom dotacji. Poinformował, że w planach jest  również wykup 

gruntów pod inwestycje gminne, na ten cel jest zaplanowane 100 tys zł w budżecie gminy. 

Ponadto planuje się powiększyć parking i wykonać ogrodzenie przy GCK Tomice. Jeśli uda 

się zrealizować ten budżet to zadłużenie naszej gminy spadnie poniżej 40 %  czego by 

państwu i sobie życzył – oznajmił pan Wójt.   

 

 PUNKT 7 –  ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

Pan Wójt poinformował, że w okresie międzysesyjnym wpłynęły trzy interpelacje. Pierwsza 

od  pana Romana Matelskiego dotyczyła budowy chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w 

miejscowości Białobłoty w kierunku na Dziewin oraz na Orlinę. Odpowiednie pismo w tej 

sprawie skierowano do Samorządu Województwa. Ta interpelacja była również wcześniej 

składana i wpłynęła odpowiedź, że przedsięwzięcie zostało ujęte w Urzędzie 

Marszałkowskim w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym. Realizacja nastąpi gdy Samorząd 

Województwa znajdzie na ten cel odpowiednie środki. Kolejna interpelacja jest od pani 

Katarzyny Lochdańskiej dotyczy wyrównania nawierzchni odcinka drogi od Gizałek w 

kierunku na Wronów i na Białobłoty. Wystosowano w tej sprawie odpowiednio pismo do 

ZDW, częściowo te prace były już robione, ZDW będzie je kontynuował. Kolejna 

interpelacja jest od pani Beaty Strzelewicz i dotyczy wyrównania zagłębienia w gruncie 

przy zjeździe z drogi  wojewódzkiej w kierunku na Szymanowice. Wystąpiliśmy do ZDW            



  

z prośbą o naprawienie tej usterki.  

 

PUNKT  8 –  INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Nikt z radnych nie zabrał głosu.  

 

PUNKT  9 –  WOLNE GŁOSY I WNIOSKI  

 

Pan Tadeusz Kostuj zgłosił propozycje, aby pozyskać materiał w celu wywyższenia 

parkingu przy kościele w  Szymanowicach. Stwierdził, że jest to sprawa do załatwienia 

wykonawca kanalizacji dysponował materiałem. Po czym dodał, że firma wiatraki będzie 

dysponowała jakimś kruszywem i może w ramach wykonywanych dróg mógłby nastąpić 

sponsoring na ten cel.  

Pan Wójt wyjaśnił, że wiele lat wcześniej na ten parking nawieziono kamień kopalniany on 

się rozkruszył i stworzył warstwę ilasto-mulastą, która nie przepuszcza wody. Obecnie żeby  

poprawić sytuację należałoby ten materiał zebrać i plac utwardzić kruszywem granitowym. 

Obszar jest duży i tu trzeba założyć wydatek na poziomie przynajmniej 20 -30 tys zł.  

Pytanie do państwa radnych czy w budżecie znajdziemy takie pieniądze. Dodał, że  już się 

przekonał, że może być sponsoring na poziomie 500 do 1000 zł, ale jeśli w grę wchodzą 

dziewiątki tysięcy to nie ma o czym rozmawiać. Oznajmił, że  jest to nawet  nie bardzo 

dopuszczalne. Jedynie w budżecie gminy można by zabezpieczyć środki gdyby ewentualnie 

pozostały po jakiejś inwestycji. Następnie pan Wójt poinformował, że  w 2013 roku planuje 

w m. Szymanowice (od strony ul. Lipowej) wykonanie prac na rowach aby mogły spełniać 

właściwą funkcję. 

Pan Henryk Osman zwrócił się z zapytaniem czy wycinka drzew przy drodze będzie 

kontynuowana, prace  stanęły w m. Kolonia Obory 

Pan Wójt wyjaśnił, że wycinkę prowadzi  ZDW i nie wie czy prace będą kontynuowane 

może jedynie na temat tych prac pozyskać informację. 

 

Przewodniczący Rady w imieniu  Rady złożył  wszystkim życzenia na Nowy Rok: zdrowia, 

spokoju, zgodnej współpracy, a panu Wójtowi wytrwałości i pozyskania jak największej 

ilości środków co  jak podkreślił  - już  widać.   

 

PUNKT 10 –  ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 

posiedzenia o godzinie 13.40, dziękując  jednocześnie wszystkim za udział w obradach 

XXVII Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.   

 

 

  Protokołowała                         Przewodniczący Rady  

 

 Teresa Andrzejak                                                                              Roman Rojewski 

 

 


