
1 
 

Protokół nr XXXIV/2022 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

13 kwietnia 2022 roku 

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 zaproszeni goście:  

 

Pan Robert Łoza – Wójt Gminy Gizałki  

Pani Monika Błaszczyk – Sekretarz Gminy Gizałki  

Pani Donata Potocka – Skarbnik Gminy Gizałki  

Pan Marcin Rajman – Radca prawny  

 

Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2  

 

Przewodniczący Rady Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.  

 

Następnie stwierdził kworum Sesji (15 radnych).  

 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXIV NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022; 

2) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na 

lata 2022-2031. 

 

4. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy przyjęła 

porządek obrad.  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

PUNKT – 3 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ  

 

Uchwała nr XXXIV/253/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  
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Wójt powiedział, że w tym tygodniu otrzymali informację, że gmina Gizałki otrzymała 

dofinansowanie do różnych przedsięwzięć i inwestycji, które chcieliby jak najszybciej 

realizować. Ponadto otrzymali środki finansowe, które są przeznaczone dla obywateli Ukrainy, 

którzy zamieszkują na terenie gminy. Sprawa jest pilna, ponieważ te osoby do tej pory nie 

otrzymały wsparcia finansowego, które zostało zagwarantowane przepisami prawa.                         

W ubiegły piątek wpłynęły środki finansowe przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego dla 

mieszkańców poszkodowanych w wyniku huraganu, który miał miejsce 17 lutego br. Ponadto 

gmina otrzymała dotacje. Na wniosek złożony do samorządu województwa wielkopolskiego 

na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina otrzymała środki                         

w kwocie - 137.250,00 zł. Wnioskowali o dofinansowanie do trzech dróg: w miejscowości 

Wronów w kierunku Kolonii Obory, w miejscowości Dziewiń działka nr 60 i w miejscowości 

Ruda Wieczyńska działka nr 15. Ponadto gmina otrzymała dotację na utrzymanie grobów                              

i cmentarzy wojennych. Na cmentarzu w Szymanowicach znajduje się grób powstańców 

styczniowych. Na jego utrzymanie gmina otrzymała środki w kwocie – 30.750,00 zł. Chcieliby 

jak najszybciej tym zadaniem się zająć. Ponadto w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa gmina otrzymała dotację na informatyzację urzędu gminy w kwocie -137.730,00  zł. 

Planują jak najszybciej uruchomić procedury przetargowe, żeby zakupić nowe serwery                                                      

z oprogramowaniem. Chcieliby zmodernizować obecny system, zakupić odpowiednie 

urządzenia sieciowe oraz oprogramowania. Stworzyć odpowiednie zabezpieczenia 

informatyczne przed cyberatakami, które zdarzają się w systemach. Dotąd żadnych szkód nie 

wyrządziły, ale nie wiadomo co będzie dalej. Należy takie zabezpieczenia posiadać. Planują 

zakupić urządzenia do transmisji sesji rady gminy. Urządzenia te zostałyby zainstalowane                         

w GCK w Tomicach, ponieważ na sali urzędu gminy jest mało miejsca i nie zawsze publiczność 

może w sesjach uczestniczyć. Ponadto gmina pozyskała dofinansowanie z programu, który 

został ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pod nazwą „Poznaj Polskę” - środki 

w kwocie 43.008,00 zł są przeznaczone na zorganizowanie wycieczek krajoznawczych dla 

uczniów szkół podstawowych. Należałoby je jak najszybciej wprowadzić do budżetu, ponieważ 

prawdopodobnie w maju zaplanowano dla młodzieży pierwsze wycieczki. Ponadto jak już 

informował wpłynęły środki dla obywateli Ukrainy w kwocie 300,00 zł na osobę                                          

z przeznaczeniem na tzw. zagospodarowanie. Mają również środki na zakup wyżywienia oraz 

na pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci, które uczęszczają do naszych szkół. 

Ponadto są środki na refundację wydatków, które ponieśli z tytułu zakwaterowania, 

zapewnienia bytu Ukraińcom w pierwszych dniach po przybyciu na teren gminy. To wszystko 

zostało wpisane w projekt uchwały, którą przedłożyli radnym. Uchwała jest dość obszerna, 

zawiera wszystkie zmiany jakie będą w kolejnych tygodniach, miesiącach realizować.  

 

Przewodniczący Rady dodał, że stąd właśnie zasadność i konieczność zwołania sesji 

nadzwyczajnej, którą zwołał na wniosek wójta. 

  

Radny Zbigniew Bachorski poprosił o podanie lokalizacji działki nr 60 w miejscowości 

Dziewiń Duży. 

 

Wójt odpowiedział, że jest to droga gminna. Jadąc przez  Dziewiń w kierunku Czarnego Brodu, 

pierwsza droga w prawo przed lasem.  

 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, teraz została wprowadzona ta droga. 

 

Wójt odpowiedział, że wnioskowali do marszałka województwa o dotację. Nie wiedzieli czy 

ją otrzymają. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony dlatego tę drogę wprowadzili.  
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Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy cała kwota 137 250,00 zł jest przeznaczona na tą 

drogę. 

 

Wójt odpowiedział, że ta kwota jest przeznaczona na trzy drogi. Mają obowiązek podzielenia 

środków zgodnie z zasadami ich wydatkowania. Odpowiednie kwoty są przypisane do 

odpowiednich dróg do każdego kilometra. Liczą na dodatkowe wsparcie, ponieważ co roku 

otrzymują do dotacji dodatkowe kwoty z rezerwy środków, które nie są wykorzystane przez 

wszystkie gminy. Na dziś nie potrafi odpowiedzieć ile będzie kosztowała każda z tych dróg. 

Będzie to wiadomo po wykonaniu dokumentacji projektowej. Droga z Wronowa na Kolonie 

Obory jest już zaprojektowana. Pozostałe drogi będą musiały być zaprojektowane, zostaną 

sporządzone dokumentacje kosztorysowe. Dopiero wtedy będzie wiadomo ile będą kosztować. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy na tych drogach będą położone dywaniki asfaltowe. 

     

Wójt odpowiedział, że tylko na drodze Wronów - Kolonia Obory, będzie położony dywanik 

asfaltowy. Natomiast drogi w miejscowościach Dziewiń i Ruda Wieczyńska będą wykonane                 

z tłucznia kamiennego.  

 

Radny Zbigniew Bachorski  dodał, zostaną przygotowane. 

Wójt odpowiedział, że drogi będą wykonane z kruszywa granitowego. Dalej co będzie, nie 

wiadomo. 

Przewodniczący Rady dodał, że za ich życia nie będą mieli takich dochodów, żeby na tej 

drodze w Rudzie Wieczyńskiej położyć asfalt. Jest to krótki odcinek, ale obecnie nie jest 

przejezdny.  

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXIV/253/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022, która stanowi 

załącznik nr 4 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXIV/254/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2022 – 2031 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się” Rada Gminy podjęła 

uchwałę nr XXXIII/254/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2022 – 2031, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy pan Roman Rojewski w imieniu całej Rady złożył panu 

Wójtowi i pracownikom podziękowanie za pozyskanie środków finansowych.  

 

Następnie złożył wszystkim najserdeczniejsze życzenia świąteczne.  
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PUNKT – 4 –  ZAMKNIĘCIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXIV Sesji Rady 

Gminy Gizałki o godz. 16:30  

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak           Roman Rojewski    


