
Protokół nr XXIV/2021 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

4 marca 2021 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

 

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

Rady Gminy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w Sesji udział wzięli 

zaproszeni goście: 

 

Wójt – Robert Łoza 

Sekretarz- Monika Błaszczyk 

Skarbnik – Donata Potocka 

 

Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 8:00 witając 

wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

 

Następnie stwierdził kworum Sesji (14 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XXIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały: 

1) w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021. 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy 

przyjęła porządek obrad. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  

 

 

PUNKT – 3 – ROZPATRZENIE PROJEKTU UCHWAŁY 

 

 

Uchwała nr XXIV/171/2021 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021.  

 

Przewodniczący Rady – odczytał tytuł projektu uchwały.  

 

Następnie poprosił Wójta o przekazanie kilku słów odnośnie tej uchwały oraz celu spotkania. 

 

Wójt – powiedział, że w dniu 2 marca o godzinie 14:00, otrzymał pismo od Zastępcy Komendanta 

Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie. W załączeniu przekazane było pismo 

Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, w którym informuje, że Komendant 

Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w dniu dzisiejszym do godziny 10:00 ma sporządzić 

wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej, które będą pretendowane do otrzymania wsparcia 

finansowego w celu zakupu średniego lub ciężkiego pojazdu gaśniczego. Po otrzymaniu tego pisma 

natychmiast z panią Skarbnik zrobili analizę budżetu. Państwo radni wiedzą, zapisaliśmy                            

w projekcie budżetu kwotę 300 tys. zł z przeznaczeniem na zakup pojazdu gaśniczego dla naszych 



jednostek OSP, nie wskazując konkretnej jednostki. Powód nie wskazania jednostki był taki, że nie 

wiedzieliśmy na tamtym etapie, która jednostka będzie mogła skorzystać z dofinansowania i będzie 

miała w ogóle umożliwiony zakup takiego pojazdu. W dniu 2 marca, czyli przedwczoraj 

(popołudniu) dowiedzieliśmy się, że środki dotacyjne będą uruchomione wyłącznie dla jednostek, 

które znajdują się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na terenie naszej gminy mamy 

dwie takie jednostki: w Gizałkach i w Wierzchach. W związku z tym, że w budżecie gminy mamy 

zabezpieczone 300 tys. zł, a zgodnie z pismem Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej minimalna kwota jaka musi być zabezpieczona jako wkład własny w zakup tego typu 

pojazdu, to w przypadku średnich pojazdów gaśniczych kwota 400 tys. zł, natomiast w przypadku 

ciężkich pojazdów gaśniczych jest to 500 tys. zł. W związku z tym, żeby można było umieścić 

naszą jednostkę do dofinansowania jako pretendent do tego, żeby można było zakupić w tym roku 

pojazd gaśniczy średni, musimy zwiększyć w budżecie gminy zabezpieczone środki z 300 tys. zł do 

400 tys. zł. Po bardzo wnikliwej analizie budżetu mieliśmy z tym problem, ponieważ ostatnio już 

zwiększaliśmy środki finansowe na przebudowę drogi relacji Szymanowice – Tomice. Właściwie 

nie mieliśmy innego wyjścia, jak umniejszyć środki na bieżące utrzymanie dróg. Głównie są to 

środki tak zwane remontowe, na zakup materiałów i bieżące prace na naszych drogach. Pozostają 

środki na remonty dróg wiosną. Takie remonty wykonywali przynajmniej dwa razy w roku, zawsze 

wiosną i jesienią. Na wiosenne bieżące utrzymanie dróg, czyli remonty, niezbędne naprawy, zakup 

tłucznia, żwiru mamy środki zostawione. Natomiast na jesienne zakupy i remonty, środków już                 

w tej chwili nie będzie. Radni wiedzą, że czekamy za rozstrzygnięciem innych konkursów 

dotacyjnych. Niestety, na tą chwilę nie wiemy, kiedy one będą i w jakich kwotach. Jeśli dotrą do 

gminy, wtedy będziemy mogli ten deficyt budżetowy uzupełnić. Stąd prośba, którą skierował do 

Przewodniczącego Rady o zwołanie w trybie pilnym Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy, na godzinę 

8:00. Ponieważ dziś do godziny 10:00 należy przekazać wiążącą informację Komendantowi 

Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej, który następnie ją prześle Komendantowi 

Wojewódzkiemu, że jednostka OSP w Wierzchach jest pretendowana do zakupu średniego pojazdu 

gaśniczego. 

 

Przewodniczący Rady  podziękował panu wójtowi. Zapytał, czy radni mają pytania?  

 

Radni nie zgłosili pytań.  

 

Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XXIV/171/2021 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2021, która stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu.  

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady podziękował radnym za zrozumienie sytuacji.  

 

Następnie w imieniu własnym i wszystkich radnych życzył jubilatowi p. radnemu Kazimierzowi 

dużo zdrowia, zadowolenia z pracy, wszystkiego najlepszego.   

 

PUNKT – 4 –  ZAMKNIĘCIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIV sesji Rady 

Gminy Gizałki o godz. 8.20 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak              Roman Rojewski 


