
PROTOKÓŁ Nr XIII/2011 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

w dniu 07 listopada 2011 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

 

W Sesji Rady Gminy udział wzięło 14 radnych, co stanowi 93,33 % składu osobowego 

Rady – lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 

Ponadto w Sesji udział wzięli sołtysi – lista obecności stanowi załącznik  nr 2 oraz 

zaproszeni goście, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, co stanowi załącznik 

nr 3 do protokołu. 

 

 Radni nieobecni: 

- Miczysław Sawicki  - nieobecność usprawiedliwiona. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia                         

o godzinie 14.30 kolejno witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

Po czym oznajmił, że w okresie międzysesyjnym imieniny obchodził Wiceprzewodniczący 

Rady Tadeusz Kostuj wobec czego w imieniu własnym i całej Rady złożył życzenia.  

 

Przewodniczący Rady oznajmił, że wyjaśni powód nieobecności pana Wójta na sesji, 

nieobecność jest spowodowana terminem dawno wyznaczonej wizyty u lekarza. Na 

dzisiejszej sesji nadzwyczajnej zastępować pana Wójta będzie Sekretarz pani Anna Glapa.  

 

Następnie Przewodniczący Rady przedstawił porządek obrad XIII 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. Podjecie uchwał w sprawie: 

        a) zmian planu budżetu na rok 2011; 

        b) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2021.  

  4. Zamkniecie obrad.  

 Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy Radni wnoszą jakieś uwagi, co do

 porządku obrad. Nikt z Radnych nie zabrał głosu.  

 
O głos poprosiła Sekretarz Pani Anna Glapa i oznajmiła, że  przedstawi dlaczego została 

zwołana Sesja nadzwyczajna. Poinformowała, że Sesja może być zwołana na wniosek pana 

Wójta  ze względu na ważność spraw nie cierpiących zwłoki, gdy zaistnieje sytuacja bardzo 

pilna. Tak też się stało ponieważ w ostatnim tygodniu mieliśmy przeprowadzone dwa 

przetargi w związku z realizowanymi inwestycjami dotyczącymi przebudowy dróg. Ze 

względu na porę roku jest to sytuacja nie cierpiąca zwłoki. Przetargi  dotyczą przebudowy 

drogi Białobłoty - Krzyżówka i przebudowy drogi w miejscowości Dziewiń. Jeżeli chodzi        

o drogę Białobłoty - Krzyżówka jest to odcinek 353 m. Jeżeli chodzi o drogę                              

w miejscowości  Dziewin jest to 716 m. W planie budżetu w dziale „Transport i łączność” 



mamy zabezpieczone środki łącznie na oba zadania.  Jednak każde z nich jest zapisane 

oddzielnie. Na pierwszym zadaniu mamy w planie przewidzianą kwotę 154.180,00 zł,                 

w wyniku przetargu najkorzystniejsza oferta wynosi 170.130,77 zł. W tym przypadku pewna 

kwota środków nam brakuje. Natomiast jeżeli chodzi o drugie przedsięwzięcie to w planie 

budżetu mieliśmy zabezpieczoną kwotę 118 tys. zł, natomiast w wyniku przetargu 

najkorzystniejsza oferta została złożona na kwotę 93.401,03 zł. W związku z tym mamy 

tutaj zaoszczędzone środki. Projekt uchwały dotyczy tylko przesunięcia środków z jednego 

przedsięwzięcia na drugie. Jeszcze w tym rozdziale zaoszczędzimy pewną kwotę, jest to 

kwota 5 tys. zł. Proponujemy przesunięcie tej kwoty do działu „Rolnictwo i łowiectwo”. 

Dotyczyć to będzie wykonania pewnych usług: zamontowania urządzeń ciśnieniowych                

w stacji uzdatniania wody, te urządzenia muszą być zainstalowane. Kwota potrzebna na 

montaż tych urządzeń  jest znacznie wyższa. W chwili obecnej najbardziej potrzebne  jest 

zainstalowanie urządzeń, na co potrzebna jest kwota 7.280 zł. W tej uchwale proponuje się 

przesunąć 5 tys. zł  z działu „Transport i łączność” oraz 2.380 zł  ze środków „Administracja 

publiczna”. Generalnie tych spraw  dotyczą przygotowane projekty uchwał. Ze względu na 

przetargi to jest rzecz pilna . Nie mając zapewnionych środków na zadanie musielibyśmy 

unieważnić jeden przetarg. Ogłoszenie kolejnego przetargu wiąże się                                               

z odpowiednim terminem i nie mielibyśmy możliwości zrealizowania tego przedsięwzięcia 

w bieżącym roku i środki finansowe musielibyśmy zwrócić. Stąd taka potrzeba żeby dzisiaj 

podjąć zaproponowane projekty uchwał. 

Przewodniczący Rady  zwrócił się z zapytaniem czy Radni chcą zabrać w tej sprawie głos 

Nikt z radnych nie zabrał głosu. 

 

PUNKT 3 - PODJĘCIE UCHWAŁ. 

 

1) Uchwała Nr XIII/ 64 /2011 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2011. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Następnie poprosił o zdawanie pytań.  Nikt 

z radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr XIII/64/2011          

w sprawie zmian planu budżetu została podjęta 14 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała 

stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

2) Uchwała Nr XIII/65/2011 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 

lata 2011 - 2021. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Następnie poprosił o zdawanie pytań. Nikt 

z radnych nie zabrał głosu, Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.  Uchwała Nr XIII/65/2011             

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

14 głosami za, czyli jednogłośnie. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Głos zabrał Przewodniczący Rady i oznajmił, że podjecie uchwał to był główny cel                       

i porządek dzisiejszych obrad. Podziękował radnym za wyrozumiałość i rzetelne 

podejściowe do sprawy, przegłosowanie tych uchwał gdyż jak podkreślił są one bardzo 

istotne do zrealizowania tych projektów,  które zamierzyliśmy.  

 

 PUNKT 4 - ZAMKNIĘCIE OBRAD. 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy dokonał zamknięcia 

posiedzenia, o godzinie 15.00 jednocześnie dziękując wszystkim za udział w obradach   XIII 

Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki VI kadencji. 

 

 Protokołowała       Przewodniczący Rady 



 

 Teresa Andrzejak          Roman Rojewski  


