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           Protokół nr XIV/2011 

                  z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się    

       w dniu 21 listopada 2011 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 powitał wszystkich obecnych na Sali obrad.  

Następnie przedstawił porządek obrad XIV Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki. 

 

PUNKT 2 – PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD.  

Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:         

1.Otwarcie, które już nastąpiło.         

2.Przedstawienie porządku obrad. 

 3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) zmian w planie budżetu na rok 2011. 

b) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2011 r.  

 4. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady poprosił aby Pan Wójt wprowadził w temat wyjaśnił dlaczego dzisiaj się 

spotykamy.  

Pan Wójt poinformował, że sesja nadzwyczajna zwołana jest w związku  z tą samą inwestycją, 

która była omawiana na poprzedniej sesji gdyż nastąpiły problemy z własnością gruntów.                    

W momencie gdy otrzymaliśmy promesse dotacji z UM Województwa Wielkopolskiego do 

budowy dróg Radni zatwierdzili cel wydatkowania środków. Była to droga w miejscowości 

Białobłoty Krzyżówka i w miejscowości Dziewiń. W ślad za tym zleciliśmy wykonanie 

dokumentacji projektowej. Dokumentacja została opracowana, sporządzone zostały 

kosztorysy, przeprowadzono postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawców. 

Wykonawcy mieli przejść do wykonania prac. W miejscowości Dziewiń droga została 

ukończona. Natomiast jeżeli chodzi o drogę Białobłoty- Krzyżówka wyszły nieprzyjemne 

sytuacje związane z własnością gruntów. W momencie kiedy podejmowaliśmy decyzję                          

o wykonawstwie drogi wiedzieliśmy, że stan drogi jest uregulowany, czyli właścicielem jest 

skarb państwa, zarządzającym jest gmina Gizałki. Ponadto stan prawny sprawdziliśmy                      

w Starostwie Powiatowym w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

Projektant również z tego zasobu zasięgnął odpowiednie mapy i na tych mapach zaprojektował 

drogę. Dalej pan Wójt oznajmił, iż nauczony doświadczeniem, że zanim wejdzie się na 

jakikolwiek plac budowy należy sprawdzić dokładnie stan posiadania danej nieruchomości 

przed rozpoczęciem budowy. Zlecił geodecie zamierzenie tej działki, na której miała 

znajdować się droga. Okazało się, że działka na której miała powstać droga nie znajduje się 

tam, gdzie obecnie droga jest wyjeżdżona. Geodeta, który to zamierzał powiedział, że na tym 

obszarze do tej pory  nie było wykonanej mapy zasadniczej, która by regulowała miejsce gdzie 
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się znajduje dana działka łącznie z poszczególnymi punkami granicznymi i to należałoby 

wykonać. Po wykonaniu tej mapy będziemy wiedzieli w którym miejscu ta działka tak 

naprawdę się znajduje. Zlecił wykonanie takiej mapy i okazało się, że ta droga nie jest tam 

gdzie obecnie jest wyjeżdżona. Wcześniej można było tego geodetę wezwać i sprawdzić ale 

nikt generalnie tego nie robi jeżeli są podkłady mapowe, to na tych podkładach się wykonuje. 

W piątek ub. tygodnia podjął decyzję, że tej drogi nie robimy, ponieważ byłoby to naruszenie 

prawa i byłyby poważne konsekwencje nie tylko ze strony instytucji finansującej ale również 

rzecznika dyscypliny finansów publicznych. W tej sytuacji poprosił Przewodniczącego Rady 

Gminy  o zwołanie sesji nadzwyczajnej, po to żeby środki, które były zabezpieczone na 

budowę tej drogi łącznie z dotacją ponad 60 tys. zł  przesunąć na inne zadanie w tej samej 

miejscowości. Na miejscu i gruncie gdzie stan prawny jest uregulowany i nam znany. Wina za 

ten przypadek leży po stronie kilka instytucji, osób. Po pierwsze przygotowanie inwestycji, 

którym zajmuje się nasz wydział ds inwestycji, projektant i niedogodności, czyli brak na 

naszym terenie podkładów mapowych. Dalej oznajmił, iż uważa, że mniejszym  złem jest 

wykorzystanie dotacji i nie oddanie jej niż zainwestowanie w taki sposób, żeby wszyscy mieli 

poważne kłopoty. Po czym pan Wójt zaproponował, żeby  środki dotacyjne z odpowiednią  

częścią środków z budżetu gminy zostały wykorzystane zgodnie z tym co Rada Gminy 

wcześniej zaopiniowała pozytywnie. Na drodgę w miejscowości Krzyżówka, która znajduje się 

na działkach nr 269/1 i 269/2. Działka 269 /2 jest to droga gminna prowadząca z Orliny na 

Chocz w prawo. Zaproponował, aby te drogi utwardzić tłuczniem tak daleko jak długo 

uregulowany jest stan prawny. Drugi odcinek tj działka nr 269/1 to jest ta sama droga tyko 

dalej, jest to droga prostopadła do drogi, która była robiona w ub. roku tłuczniem. Wyjaśnił, że 

wykonawca nie poniósł  nakładów i do kwoty 15 tys. zł euro zlecimy jemu wykonanie tej 

drogi. Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych czy w związku z tym mają pytania. Pani 

Beata Strzelewicz oznajmiła, że musi pomyśleć ponieważ jest zaskoczona i prosi o chwilę do 

namysłu. Pan Przewodniczący oznajmił, że po odczytaniu uchwały będzie możliwość 

zadawania pytań. 

 

PUNKT 3 - PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE: 

Uchwała Nr XIV/68 /2011 w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2011. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Następnie poprosił o zadawanie pytań. Głos 

zabrał Pan Wójt i oznajmił, że uzupełni swoją wypowiedź i poinformuje dlaczego są takie 

propozycje zmian w budżecie. Jeżeli chodzi o budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz sieci kanalizacji wraz z przykanalikami już płacimy za prąd jest to związane                                 

z zainstalowaniem przepompowni oraz umiejscowieniem urządzeń w pasie drogi 

wojewódzkiej i powiatowej. Kolejna sprawa, wykonawca przedłożył nam protokół robót 

dodatkowych i profilaktycznie zabezpieczamy 66 tys. zł tytułem ewentualnego zwiększenia 

zadania. Otwarte strefy rekreacji  wypoczynkowej - plac zabaw Szymanowice 4 tys. zł. Jeżeli 

chodzi o drogi, które wcześniej omówił, to wartość inwestycji zmniejszamy do 92 tys. zł. GCK 

10 tys. zł, chodzi o wejście do GCK. Wyjaśnił, że  wykonawca przedstawił kosztorys na 

wejście wykonane ze szkła hartowanego  na prawie 30 tys. zł, ta propozycja została odrzucona. 

Po ostatniej rozmowie z jednym z wykonawców być może uda się zamknąć w kwocie 10 tys. 

zł. Głos zabrał Pan Tadeusz Kostuj i poruszył sprawę ceny szkła hartowanego. Pan Wójt 

wyjaśnił, że można  negocjować rabaty, upusty ale cena szkła to ok. 200 zł za metr 

kwadratowy. Głos zabrał Pan Krzysztof Andrzejewski i zwrócił się z zapytaniem jakie prace 

podjęto na drodze Krzyżówka – Białobłoty i jakie poniesiono  koszty. Pan Wójt wyjaśnił, że 

jeżeli chodzi o projektanta to jest umowa ale wynagrodzenia nie będzie, geodeta też 

wynagrodzenia nie otrzymał, jeżeli chodzi o prace to było to około 0,5-1 godziny pracy 

równiarki, obecnie droga zostanie  przywrócona do stanu pierwotnego. Przewodniczący Rady 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas glosowania obecnych było 15 radnych. 

Uchwała Nr XIV/68/  2011   w sprawie zmian w planie budżetu na rok 2011. została podjęta 12 
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głosami za, przy 2 wstrzymujących się i 1 przeciwnym i stanowi załącznik nr 4. 

 

Uchwała Nr XIV/69/ 2011  w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2011 -2021.  

Przewodniczący Rady odczytał  projekt uchwały. Po czym poprosił o zadawanie pytań.  

Pani Skarbnik wyjaśniła, że ta uchwała ma związek z pierwszą  ponieważ droga Białobłoty - 

Krzyżówka jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej,  oznajmiła, że dokonała też poprawek      

w załączniku Nr 1 i  je przedstawiła. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania obecnych było 15 radnych.  Uchwała Nr XIV/69/ 2011                   

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 -2021. Podjęta została    

14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się  i stanowi załącznik nr 5. 

Głos zabrał Pan Wójt i wyjaśnił, że to, że w tym roku nie wykonano  tej drogi, to nie znaczy, 

że nie będziemy jej realizować, będzie czynił starania aby stan prawny drogi uregulować.  

  

 

 

PUNKT 4 -  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 

posiedzenia, o godzinie 10.38, dziękując wszystkim jednocześnie za udział w XIV Sesji Rady 

Gminy Gizałki  VI kadencji.   

 

 

  Protokołowała                    Przewodniczący Rady  

 

 Teresa Andrzejak                                                                         Roman Rojewski 

 

 

 


