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Protokół nr XXXV/2018 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

28 marca 2018 r. 

w sali świetlicy Wiejskiej w Gizałkach 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki 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 do protokołu, oraz zaproszeni goście, kierownicy 

gminnych jednostek organizacyjnych - lista stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16:00, witając 

wszystkich obecnych na sali obrad.  

Następnie stwierdził quorum Sesji (14 radnych). 

Radna nieobecna – Viletta Drobniewska 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI  

1. Otwarcie.  

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 w sprawie:  

1) zmian planu budżetu na rok 2018;     

 

2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-

2028; 

 

3) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie 

Gminy Gizałki, 

 

4) podziału Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów 

oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; 

 

5) utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gizałki, 

ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 
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7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017 

oraz wykaz potrzeb na rok 2018. 

8. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

9. Interpelacje i zapytania radnych. 

10. Wolne głosy i wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy radni mają pytania do porządku obrad. Radni nie wnieśli 

pytań.  

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. 

Radni nie wnieśli uwag. Jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, przyjęli protokół z poprzedniej sesji. 

 

PUNKT – 4 – INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH 

PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań 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 poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji.  

 

Radny Zbigniew Swędrowski poprosił Wójta o  udzielenie informacji ze spotkania w Urzędzie 

Marszałkowskim w sprawie dotacji do sali sportowej. 

Wójt – odpowiedział, że często jest w Urzędzie Marszałkowskim i rozmawia na temat 

możliwości przyspieszenia przyznania dotacji na salę. Było kolejne spotkanie, czeka za 

oficjalną informacją na piśmie. Wszystko jest na dobrej drodze wie, że powstało ok. 6 milionów 

oszczędności, my potrzebujemy 5 milionów.  Jesteśmy pierwsi na liście, mamy szanse – ocenił. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

 

Uchwała nr XXXV/192/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Poprosił o pytania. 

Radny Tadeusz Kostuj - zaproponował omówienie uchwały ze względu obecnie szersze 

audytorium niż Rada, która miała omawiany projekt na Komisji łączonej. 
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Wójt – przedstawił zmiany budżetu.  

Gmina otrzymała dotację z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 

na lata 2016-2019 w kwocie 772,744 zł do przebudowy drogi gminnej Szymanowice – Tomice. 

Jest to pierwszy etap inwestycji, drugi będzie realizowany prawdopodobnie w roku przyszłym.  
Ponadto zwiększa się:  

- plan dochodów z tytułu otrzymanego spadku po zmarłej mieszkance gminy Gizałki są to środki                         

w wysokości  62.475 zł.  

- plan budżetu w zakresie subwencji oświatowej o kwotę 46.220 zł. 

- plan wydatków majątkowych dotyczący zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 632055P Toporów-

Kolonia Obory” o kwotę 15.000 zł. Powyższe zwiększenie wynika z konieczności zabezpieczenia 

środków do wartości najkorzystniejszej oferty realizacji zadania. 

- plan wydatków bieżących na zakup materiałów, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych                     

z przeznaczeniem na bieżące naprawy, utrzymanie oraz zakup oznakowania dróg gminnych jest to 

kwota  100.000 zł.  Z czego połowa przeznaczona będzie na naprawy nawierzchni asfaltowych, których 

jest bardzo dużo, pewne naprawy już zostały wykonane. Pozostałe będą wykonane na początku 

kwietnia. 

- plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup usług związanych z porządkowaniem gruntu, 

który gmina  otrzymała w spadku po zmarłej mieszkance naszej gminy – kwota 7.000 zł. Przez ten teren 

przebiega rów melioracyjny, który jesienią był konserwowany i trzeba zagospodarować ten teren. 

Należy usunąć drzewa, krzewy i duże masy ziemne.  

- plan wydatków na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  

- plan wydatków majątkowych na wniesienie wkładu do spółki „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”                  

Sp. z o. o.  

  

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała nr XXXV/192/2017 w sprawie zmian planu 

budżetu na rok 2018 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

Uchwała nr XXXV/193/2018 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2018-2028. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Z uwagi na brak pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała nr XXXV/193/2017 w sprawie zmian do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028 podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXV/194/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów 

alkoholowych na terenie Gminy Gizałki. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. Poprosił o pytania. 

Radny Krzysztof  Walendowski zgłosił wniosek o zmianę w paragrafie 2 ppkt 1 uchwały 

zapis 30 m zamienić na 25 m. Uzasadnienie tej zmiany Radny przedstawił na Komisji 

łączonej.  

Głosowanie wniosku - wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Radny Zenon Tomaszewski – zadał pytanie, czy radny ma prawo złożyć wniosek formalny.  
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Radca – wyjaśnił, że wniosek złożony przez Radnego Walendowskiego był merytoryczny, 

ingerujący w treść uchwały. 

Z uwagi na brak dalszych pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania 

na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała nr XXXV/194/2018 w sprawie ustalenia 

maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania 

miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Gizałki podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXXV/195/2018 w sprawie podziału Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Radny Zbigniew Bachorski – zgłosił wniosek o zmianę w załączniku do uchwały.  

Radny zaproponował, żeby granice okręgu wyborczy nr 8 w m. Tomice obejmowały numery 

parzyste, a granice okręgu wyborczego nr 9 numery nieparzyste. 

Głosowanie wniosku - wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

Następnie  Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. Podczas głosowania na 

sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała nr XXXV/195/2018 w sprawie podziału 

Gminy Gizałki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do 

protokołu. 

 

Uchwała nr XXXV/196/2018 w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na 

obszarze Gminy Gizałki, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji 

wyborczych. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Z uwagi na brak pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała nr XXXV/196/2018 w sprawie utworzenia 

stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Gizałki, ustalenia ich numerów, granic 

oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych podjęta została jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

 

PUNKT – 7 – SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA 

POMOCY SPOŁECZNEJ W GIZAŁKACH ZA ROK  2017 ORAZ WYKAZ POTRZEB 

NA ROK 2018 

 

Przewodniczący Rady poinformował, że na posiedzeniu Komisji łączonych sprawozdanie 

analizowano wspólnie z panią Marzeną Witkowską - Kierownik GOPS w Gizałkach.  

Poprosił o pytania. Radni nie zgłosili pytań.  

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

PUNKT – 8 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 
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Wójt poinformował, że wpłynęła interpelacja Radnej Agnieszki Budzińskiej w sprawie 

zamontowania lampy przy drodze gminnej w m. Dziewiń. Radna informowała, że jest tam pięć 

linii energetycznych. Zostało to sprawdzone razem z pracownikiem Spółki Oświetlenie Uliczne 

i Drogowe, który ocenił warunki techniczne są tam 4 linki. Żeby zainstalować 1 lampę 

należałoby wybudować punkt pomiarowy oraz przyłącze. Kosztorys jaki został wykonany 

pokazuje, że zainstalowanie tej 1 lampy to koszt  8.360 zł. Dodał, że gdyby było 5 linek, to 

koszt wyniósł by w granicach 1500 zł. Uważa, że zadanie jest do rozważenia w przyszłości. 

Radna Milena Bartnik w zgłoszonej interpelacji proponuje zmianę do WPF poprzez wpisanie 

inwestycji - remont sali wiejskiej w Rudzie Wieczyńskiej.  

Nie ma takiej możliwości, ponieważ sala wiejska, to nie jest obiekt gminny. 

Kolejna interpelacja dotyczy montażu luster drogowych w m. Ruda Wieczyńska pierwsze                      

w okolicy sali OSP. Jest to dobry pomysł. Kolejne na wyjeździe z drogi gminnej na drogę 

wojewódzką. W tej sprawie gmina wystąpiła do ZDW.   

Radna złożyła również interpelację w sprawie naprawy nawierzchni drogi w m. Ruda 

Wieczyńska. Nawierzchnia zostanie uzupełniona w ramach naprawy dróg tłuczniowych na 

terenie gminy. Naprawę chodnika z Gizałek do Rudy Wieczyńskiej wykona Zakład 

Komunalny. 

 

PUNKT – 9 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radny Zenon Tomaszewski zwrócił się do  Przewodniczącego Rady, iż zgodnie z jego 

życzeniem z poprzedniej sesji zgłasza wniosek formalny odnośnie swojej interpelacji. 

Przedkłada projekt uchwały. 

Przewodniczący Rady poprosił radcę o podanie dalszego toku postępowania.  

Radca – wyjaśnił, że radny Zenon Tomaszewski złożył wniosek formalny składając projekt 

uchwały, w celu włączenia go do porządku obrad, który Przewodniczący powinien poddać pod 

dyskusję Rady. Kolejne etapy to: przedstawienie projektu uchwały, dyskusja, decyzja – tak 

powinno to przebiegać. Po czym dodał, że złożenie tego wniosku formalnego mogło nastąpić 

wcześniej w momencie zapytania do porządku obrad.  Ale równie dobrze może być złożony w 

każdym momencie.  

Radny Zenon Tomaszewski – przypomniał, że ostatnio na sesji został poinformowany przez 

Przewodniczącego Rady, że zgłoszenie wniosku formalnego powinno nastąpić w punkcie 9. 

Poprosił o odczytanie projektu. 

Przewodniczący Rady poprosił, żeby radny określił, czego dotyczy projekt uchwały. 

Radny Zenon Tomaszewski – poinformował, że projekt uchwały dotyczy położenia dywanika 

na drodze gminnej: Wierzchy -  Kolonia Ostrowska – Świerczyna - Kolonia Obory. 

Przewodniczący Rady – poprosił radnego, aby podał, jaki jest koszt tej inwestycji.   

Radny Zenon Tomaszewski – odpowiedział, że nie jest w tym względzie ekspertem.   
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Przewodniczący Rady – poinformował radnego, że jeżeli przygotował projekt uchwały, to 

powinien być uwzględniony koszt inwestycji.  

Radny Zenon Tomaszewski – odpowiedział, że nie ma problemu, jutro może to przynieść. 

Przewodniczący Rady poprosił radnego Tomaszewskiego żeby wskazał z czego zdjąć środki 

na ten cel, ponieważ w budżecie nie ma zaplanowanej tej inwestycji. 

Radny Zenon Tomaszewski – zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącego Rady, jaki będzie 

koszt przewidywanego remontu parku w m. Obory?  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jeżeli na ten cel są przewidziane środki Funduszu 

Sołeckiego, to Rada o tym nie decyduje. 

Radca – zaproponował odczytanie projektu uchwały. Poinformował, że jest to wniosek 

formalny o rozszerzenie porządku obrad – tak trzeba to przyjąć. 

Wiceprzewodniczący Rady – odczytał projekt uchwały w sprawie naprawy drogi 632027P, w 

którym wnioskodawca zobowiązał wójta do przygotowania planu inwestycji oraz 

zrealizowania remontu w  2018 roku. 

 

W uzasadnieniu uchwały jest zapis między innymi o nadmiernym eksploatowaniu tej drogi, 

krytycznym stanie jej nawierzchni oraz prośba o zainstalowanie urządzeń, które będą  

rejestrować przejazd samochodów nieuprawnionych do poruszania się drogą ze względu na 

nadmierne obciążenie.  

Przewodniczący Rady  stwierdził, że nie zostało podane źródło finansowania zadania, poprosił 

radnego Zenona Tomaszewskiego, żeby określił z czego należy zdjąć środki na tą inwestycję.  

Radca – poinformował, że decyzja należy tylko do Rady, która może wniosek oddalić, lub 

przyjąć. Rada powinna przedyskutować. Może zmienić i uchwalić, to co Rada będzie chciała. 

A jeśli to będzie nie po myśli wnioskodawcy, to wnioskodawca może wniosek wycofać.  

Przewodniczący Rady – poddał wniosek radnego Zenona Tomaszewskiego pod dyskusję 

Radzie.  

Radny Krzysztof Walendowski – stwierdził, że doszli za daleko, ponieważ radny 

Tomaszewski złożył wniosek, a Przewodniczący Rady winien go skierować do Komisji 

Budżetu i powinien być rozpatrywany na kolejnej Sesji, tak mówi Statut.  

 

Radny Zbigniew Bachorski – zwrócił się z pytaniem, jak mają dyskutować, jeżeli nie znają 

źródła finansowania. Zwrócił uwagę, że jeżeli mieliby przekazać środki, to w pierwszej 

kolejności jest budowa ścieżki rowerowej.  

Radca wyjaśnił, że projekt uchwały mówi o zobowiązaniu wójta do przygotowania, a nie już 

teraz do uchwalenia. Wójt oceni i złoży projekt uchwały lub powie, że nie składa, ponieważ nie 

ma możliwości. Trudno, żeby radny w tej chwili wskazał źródło finansowania. Radny kieruje 

projekt, żeby Rada zobowiązała wójta.  

Radny Zenon Tomaszewski  zwrócił uwagę, że dużo inwestycji było już realizowanych i nie 

słyszał, żeby radny wskazywał źródło finansowania. Po czym dodał, że Wójt ma wybrane                       

4 wsie: Gizałki, Szymanowice, Tomice, Białobłoty i tam się inwestuje, bo tam mieszkają ludzie. 

A w pozostałych wsiach kto mieszka? najprawdopodobniej psy – skomentował radny.  
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Radny Tadeusz Kostuj – przedstawił tok postepowania jaki winien być procedowany.  

Radca dodał, że radni dzisiaj nie muszą podjąć decyzji, co z tym projektem zrobią, mogą 

skierować go do rozpatrzenia na następnej sesji. 

Radny Tadeusz Kostuj – stwierdził, że wójt może wystąpić z propozycjami i finansowo to 

rozwiązać.  

Radca powiedział, że decyzja w tej sprawie o zmianie porządku obrad, w tym wypadku 

rozszerzenie, podejmowana jest bezwzględną większością głosów, w tym przypadku 8 głosów 

musi być „za”. 

Radny Zenon Tomaszewski  – skierował pytanie do wójta, czy w dniu wczorajszym radni 

mieli posiedzenie klubu. 

Wójt – odpowiedział, że to nie jest pytanie do tego tematu. 

Radny Jacek Janiszewski poprosił o ponowne odczytanie projektu uchwały. 

Przewodniczący Rady – odczytał ponownie projekt uchwały w sprawie drogi gminnej (o 

położenie dywanika asfaltowego). Po czym zwrócił uwagę, na zapis, że naprawa drogi winna 

być wykonana w 2018 roku, wobec powyższego poprosił radnego o podanie z czego zdjąć 

środki, żeby tą inwestycję wykonać.  

Radca stwierdził, że pierwsze pytanie powinno brzmieć „kto jest za wprowadzeniem dzisiaj do 

porządku obrad tej uchwały, jeżeli nie będzie 8 głosów „za” odpada i wtedy można zadać drugie 

pytanie, kto jest za przyjęciem tego wniosku do porządku obrad następnej sesji. 

 

Przewodniczący Rady poprosił radnych (14 obecnych) o głosowanie.  

Kto jest za wprowadzeniem w dniu dzisiejszym do porządku obrad tej uchwały. 

Za przyjęciem do porządku obrad tej uchwały głosowało 5 radnych, wniosek został odrzucony, 

ponieważ nie otrzymał poparcia bezwzględnej większości tj. 8 głosów „za” na 14 obecnych 

radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił radnych (14 obecnych) o głosowanie.  

Kto jest za przyjęciem tego wniosku do porządku obrad następnej sesji. 

 

Za odrzuceniem wniosku o procedowanie nad uchwałą podczas kolejnej sesji głosowała 

większość ustawowego składu rady - 8 radnych.  

 

Radny Tadeusz Kostuj – poinformował o sprawie przerwanego przewodu i nie świecącej 

lampie na wylocie ul. Długiej (przystanek w Szymanowicach). Radny z całą stanowczością 

podkreślał, że winna być utrzymana kolejność realizacji wniosków. Prosił o pilne postawienie 

lampy na łuku drogi wojewódzkiej.   

Radny Mieczysław Sawicki zgłosił, żeby wykonać bieżący remont drogi w m. Czołnochów, 

ponieważ w okresie zimy uległa zniszczeniu. Natomiast w kolejnych latach zaplanować 

kapitalny remont tej drogi  

Wójt odpowiedział, że droga ta zostanie naprawiona w ramach napraw bieżących. 
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Radny Zenon Tomaszewski – zapytał czy będą już robione drogi, które są zaplanowane                            

z Funduszu Sołeckiego. 

Wójt – odpowiedział, że najpierw musi odbyć się przetarg. Obecnie są wykonywane bieżące 

naprawy dróg. 

Radny Zenon Tomaszewski zgłosił, że ma prośbę, żeby nie wyszło tak jak w ub. roku, że 

radny kłamie, a jak kłamie, to jest oszustem. Żeby nie było, że przywieziono 4,5 samochodu 

żwiru na drogę, a wójt mówi 9 samochodów. Następnie przypomniał, że gdy wówczas 

przyszedł do Wójta w tej sprawie, to Wójt powiedział - co chcecie, kłamiecie mnie, cyganicie 

mnie. Odpowiedział wówczas wójtowi, o co  chodzi. Na co wójt  jemu odpowiedział, chwila - 

9 samochodów dostałeś,  a dostał 4,5 – stwierdził radny. Następnie dodał, że z tego wynika, że 

radny jest wielki oszust. Po czym zaproponował, żeby  zakupiono tablicę informacyjną, za którą 

on sam prywatnie zapłaci i dać napis.  

Przewodniczący Rady zwrócił radnemu uwagę, że nie wypada, żeby radny tak zachowywał 

się na sesji. 

Radny Zenon Tomaszewski – odpowiedział, że on zachowuje się tak, jak go ktoś o to prosi.  

Wójt - wyjaśnił, że pan Tomaszewski w ub. roku kwestionował ilość wysypanego żwiru, 

sprawdzili to w dokumentach i wychodziło, że wysypano taką ilość jaka miała być. Natomiast 

zawsze można kwestionować. Nie da się z 4 samochodów wykonać 290 m drogi, nie jest to 

wykonalne. Dalej stwierdził, że można mieć taki pogląd, pan Tomaszewski ma swoją wizję 

tego zdarzenia. Pominie to milczeniem, ponieważ, uważa, że nie powinno się nikogo obrażać i 

spokojnie rozmawiać.   

Radny Zenon Tomaszewski powiedział, że nie będzie się wychwalał, że się zna. Po czym 

dodał, można z 4,5 samochodu zrobić 350 m - jaka grubość?  Poinformował, że dopiero 25 lat 

pracuje na drogach i ma rozeznanie.  Po czym zadał pytanie, ile z jednego samochodu żwiru 

wychodzi metrów drogi? 

Wójt- odpowiedział, że wie, ale to nie ma sensu. 

 

PUNKT – 10 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

 

Radny Tadeusz Kostuj – złożył wniosek w sprawie ujęcia w budżecie gminy zakupu nowego 

pojazdu do szkół „gimbusa”. Radny podziękował za naprawę ubytków na drogach gminnych.  

Odniósł się również do zebrań wiejskich i sprawy fotowoltaiki. 

Radny Zenon Tomaszewski zwrócił się z pytaniem do wójta, czy w dniu wczorajszym było 

posiedzenie klubu. 

Przewodniczący Rady upomniał radnego, że to nie jest tematem sesji ? 

Wójt odpowiedział radnemu, że on nie organizuje klubu, ani spotkań radnych, to organizują 

radni.  

Radny Krzysztof  Walendowski – podziękował radnym za przegłosowanie zmiany jaką 

zaproponował w trzeciej uchwale. Po czym stwierdził, że  na kolejną sesję przygotuje wniosek 
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formalny o odwołanie pana Wiceprzewodniczącego, ponieważ zamiast pomagać robi 

zamieszanie na sesji. Po czym dodał, że zastanowi się nad przygotowaniem tego wniosku.  

Radny Zenon Tomaszewski  odniósł się do głosowania w sprawie projektu swojej uchwały, 

mówiąc „bardzo dziękuję kolegom z koalicji”.  

Przewodniczący Rady poprosił, żeby radny nie obrażał kolegów radnych.  

Radny Zenon Tomaszewski – poprosił o wykreślenie go z klubu koalicyjnego. 

Radny Tadeusz Kostuj – stwierdził, że boli go zachowanie radnych. 

Sołtys Zbigniew Ostrowski – poinformował, że z parku w Szymanowicach zniknął kosz na 

śmieci, ponadto należy naprawić jedną ze stojących tam ławek. 

Piotr Kopczyński – powiedział, że skorzysta z obecności sołtysów i radnych. Następnie 

poinformował, że zostały wysłane kurendy o spotkaniu w dniu 4 kwietnia w GCK w Tomicach 

z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawie Afrykańskiego pomoru świń, kurendy 

przesuwają się bardzo wolno. Sprawa dotyczy wąskiej grupy rolników, prosi o powiadomienie 

zainteresowanych o spotkaniu.   

Przewodniczący Rady złożył życzenia świąteczne.  

PUNKT – 11 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad 

XXXV Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 17.35 

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak        Piotr Lis 

 

 

 

 


