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Protokół nr XXXVI/2022 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

22 czerwca 2022 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 Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 14:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.  

Następnie stwierdził kworum Sesji (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXVI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Gminy Gizałki. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. 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, 

3) w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie                

i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na 

terenie gminy Gizałki. 

 

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gizałki za rok 2021 

a) przedstawienie raportu, 

b) debata, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania. 

  

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gizałki za rok 2021 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2021 r. oraz informacją o stanie mienia gminy,  

b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy, 

c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy                  

za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,  

d) dyskusja nad sprawozdaniami,  

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2021 rok.  
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8. Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki 

z wykonania budżetu gminy za 2021 rok 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Gizałki,  

b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium,  

c) dyskusja,  

d) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia                                    

absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały. 

 

  9. Interpelacje i zapytania radnych.   

10. Informacje i wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 
 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają pytania do przedstawionego porządku obrad. 

 

Radni nie mieli pytań. 

 

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

porządek obrad. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

 

PUNKT 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XXXV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają pytania odnośnie protokołu. 

Radni nie mieli pytań. 

 

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

protokół z XXXV Sesji Rady Gminy Gizałki. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

PUNKT 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają pytania dotyczące sprawozdania. 

 

Radny Tadeusz Kostuj poprosił Wójta o udzielenie informacji z Walnego Zebrania 

Stowarzyszenia Wspólnie dla Przyszłości LGD.   

 

Wójt odpowiedział, że Stowarzyszenie LGD ma obowiązek raz w roku odbyć zebranie 

sprawozdawcze, raz na 4 lata sprawozdawczo-wyborcze. Zebranie odbyło się w miejscowości 
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Czermin. Władze Stowarzyszenia pozostały bez zmian. Skład Rady Decyzyjnej został 

uzupełniony o dwie osoby w miejsce osób, które złożyły rezygnacje. W tej perspektywie 

finansowej jest szansa na większe środki finansowe LGD. Będą mogli realizować 

przedsięwzięcia tzw. miękkie, czyli dotyczące między innymi kapitału ludzkiego. Ma nadzieję, 

że z tych środków będzie korzystać nie tylko sama gmina, ale również Stowarzyszenia, które 

działają na terenie gminy, między innymi Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń 

Wiejskich i inne, które chciałyby działać na rzecz społeczności.  

 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że w dniach od 30 maja do 7 czerwca Wójt był na 

urlopie, a w dniu 6 czerwca uczestniczył w zebraniu samorządowców i odbierał promesę dla 

gminy Gizałki, są to duże pieniądze. To wydarzenie nie zostało wpisane w sprawozdanie. Jeżeli 

Wójt jest na urlopie, to nie wpisuje takich spotkań?   

 

Wójt odpowiedział, że informacja o wręczeniu promes była przekazana formalne przez 

wszystkie media. Faktycznie w tym dniu był na urlopie, poproszono go o udział w tym 

spotkaniu. Uznał, że należy w imieniu gminy odebrać symboliczne czeki. 

 

Radny Zbigniew Bachorski dodał, że było to bardzo ważne wydarzenie, a nie zostało wpisane. 

Niektóre informacje również nie zostały wpisane. A to jest sprawozdanie z działalności Wójta. 

Pan reprezentował naszą gminę. 

 

Przewodniczący Rady poprosił o sprecyzowanie słów, „niektóre informacje”. O co tutaj 

chodzi? 

  

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że w dniu 13 maja było w gminie spotkanie dwóch 

Klubów i też nie wszyscy radni zostali poinformowani. Jedne informacje są wpisywane, a inne 

nie. Tylko o to chodziło. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że spotkania Klubów nie zwołuje wójt, tylko szefowie 

poszczególnych Klubów. Przypomniał, że jest szefem jednego Klubu, drugiego pan 

Walendowski. Dodał, że pan Bachorski nie chce być członkiem żadnego z Klubów, a na 

spotkania zapraszani są członkowie klubu. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  

 

 

PUNKT 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 
 

Uchwała nr XXXVI/295/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł uchwały. Dodał że projekt był szeroko omawiany na 

posiedzeniu komisji. 

 

Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Przypomniał, że autopoprawkę omawiał na 

komisjach łączonych. W rozdziale 75801, po stronie dochodów zaproponował zwiększenie 

środków, które dotyczą części oświatowej subwencji ogólnej. Pierwotnie była to                                  

kwota 149 463 000 zł. Wpłynęła informacja, że kwota ta będzie zwiększona o 3.350 zł.  Dlatego 

środki w tym rozdziale należy zwiększyć do kwoty 152 813 zł i tym samym po stronie 

wydatków zaproponował zwiększenie o taką samą kwotę w rozdziałach: 80101, 80103, 80104, 

80150. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli, w związku z ostatnią 
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majową podwyżką.  

 

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

przyjęła autopoprawkę Wójta. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 
 

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

uchwałę nr XXVI/295/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022, która stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XXXVI/260/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2022-2031 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

 

Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Powiedział, że dotyczy tej samej kwestii. 

Kwota 3 350 zł musi mieć odzwierciedlenie  w wyliczeniach zawartych  w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej i w objaśnieniach przyjętych do tej prognozy zwiększa się dochody i 

wydatki w 2022 roku o kwotę 3350 zł. Projekt uchwały uwzględniający autopoprawkę Radni 

otrzymali na komisji.   

 

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

autopoprawkę Wójta. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

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

uchwałę nr XXXVI/260/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2022-2031, która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XXXVI/261/2022 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace 

konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków położonym na terenie gminy Gizałki 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

 

Radni nie mieli pytań.  

 

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

podjęła Uchwałę nr XXXVI/261/2022 w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace 
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konserwatorskie, restauratorskie  i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków położonym na terenie gminy Gizałki, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

PUNKT 6 – ROZPATRZENIE RAPORTU O STANIE GMINY GIZAŁKI ZA ROK 2021 

 

a) przedstawienie raportu 
 

Wójt powiedział, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym każdego roku do końca maja 

jest zobowiązany przedłożyć Radzie Gminy raport o stanie gminy za rok poprzedni, co uczynił. 

Raport został przekazany Radnym i umieszczony w BIP-ie tak, by mieszkańcy mogli również 

zapoznać się z tym dokumentem i ewentualnie wnieść określone uwagi, propozycje, przyjść na 

dzisiejszą sesję  i uczestniczyć w debacie dotyczącej tego dokumentu. Dokument jest dość 

obszerny, jego struktura jest określona w ustawie o samorządzie gminnym. Raport obejmuje: 

wstęp, charakterystykę gminy, informacje finansowe gminy, informacje o realizacji polityk, 

programów i strategii. Jest w nim  polityka społeczna. Przedstawione zostały informacje                           

o oświacie, kulturze, gospodarce komunalnej, gospodarce odpadami komunalnymi, informacja  

o realizacji uchwał rady gminy. Podsumowanie raportu zawiera najważniejsze informacje                        

o gminie Gizałki.  

Wójt przedstawił raport przygotowany w postaci prezentacji multimedialnej i szczegółowo 

omówił zawarte w nim informacje.  
 

Raport stanowi załącznik nr 15 do protokołu.  
 

b) debata, 

 

Przewodniczący Rady otworzył debatę nad raportem. 
 

Radny Tadeusz Kostuj  powiedział, że na wstępie chciałby podziękować mieszkańcom, 

ponieważ oni tworzą tą całą istotę, to całe jestestwo naszej gminy. Ponadto złożył 

podziękowania wszystkim osobom pracującym w jednostkach organizacyjnych: Szkołach, 

Zakładzie Komunalnym, GOPS-ie, GCK, urzędnikom, którzy uważa, że są pracowici. 

Pieniądze, które mieszkańcy płacą na podatki, które przekazuje Państwo, czyli różnego rodzaju 

subwencje, dotacje z różnych źródeł muszą organizacyjnie udrożnić. Jest to potężna praca. Co 

innego jest raport, a co innego samo wotum zaufania do osoby. To są sprawy, które bazują na 

punkcie 11 wsparcie obywateli. Jak tu Radny zauważył, żeby była ta równość w traktowaniu, 

niektóre aspekty wymagają poprawy. Dodał, że cieszył by się w to 33-lecie swojego 

funkcjonowania  w samorządzie, aby to się ziściło i będzie coraz lepiej.  

 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść tytułu projektu uchwały.   

 

Przy 13 głosach „za”, braku głosów „przeciw”, oraz 2 głosach „wstrzymujących się” Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XXXVI/262/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki 

wotum zaufania, która stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
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Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

  

Przewodniczący Rady złożył gratulacje Wójtowi. 

 
 

PUNKT 7 – ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY 

GIZAŁKI ZA ROK 2021 

 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

gminy za 2021 r. oraz informacją o stanie mienia gminy 

 

Wójt przedstawił prezentację multimedialną odnoszącą się do realizacji budżetu. Po stronie 

dochodów planowano kwotę 23 981 000 zł, po stronie wydatków kwota  26 090 542 zł.                        

W trakcie roku ten budżet się zmieniał z uwagi na pozyskiwane środki zewnętrzne lub 

refundację zadań jakie gmina wykonywała w ramach zadań z zakresu administracji rządowej. 

Dochody zwiększyły się do kwoty 29 796 786 zł  Natomiast realnie te dochody na koniec roku 

kształtowały się w wysokości 30 508 171 zł. Jest to kolejny rok budżetowy, który po stronie 

dochodów przekracza kwotę  30 000 000 zł. 

Wydatki planowano w kwocie 29 796 000 zł, wykonano w kwocie 29 432 157 zł.  

Następnie pan Wójt przedstawił wykonanie dochodów według źródeł powstania. Największy 

udział w budżecie stanowiły dotacje celowe, ponad 39%, subwencje ponad 34%. Dochody 

własne prawie 24% Podkreślił, że jest to bardzo dobry wskaźnik dla gminy.  Niewielki  procent 

stanowią środki z UE, ponieważ poprzednia perspektywa się zakończyła a obecna jeszcze nie 

daje możliwości pozyskania środków.  

Środki pozyskane w 2021 roku, to kwota 2 186 513 zł, w tym: z budżetu UE kwota 34 238 zł, 

ze środków samorządu województwa wielkopolskiego kwota 293 533 zł, z Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg kwota 1 087 848 zł, z funduszu przeciwdziałania COVID-19 kwota 

693 397 zł. Pozostałe źródła to kwota ponad 77 000 zł. 

Przedstawił wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. 

Poinformował, że wydatki bieżące stanowią 84% i obejmują wydatki  związane z realizacją 

zadań jednostek budżetowych gminy, natomiast wydatki majątkowe stanowią 16%.  

W dalszej części prezentacji szczegółowo omówił całość zagadnień. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy 

  

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Jacek Janiszewski odczytał opinię komisji                                          

z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Opinia jest pozytywna. 

 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  pan Zenon Andrzejewski odczytał 

opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Opinia jest pozytywna.  

 

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym 

pan Kazimierz Woźniak odczytał opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2021 r. 

Opinia jest pozytywna.      

                                  

Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej pan Krzysztof 

Walendowski  odczytał opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Opinia jest 
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pozytywna.                                                                      

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego pan Henryk Osman odczytał 

opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Opinia jest pozytywna.                                                                      

 

Opinie Komisji stanowią załączniki nr 19, 20, 21, 22, 23. 

  

c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za  2021 r. wraz                     

z informacją o stanie mienia jednostki 

 

Skarbnik Gminy pani Donata Potocka odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Poznaniu z 19 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii                           

o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2021 rok wraz                               

z informacją o stanie mienia jednostki i objaśnieniami. 

 

Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 24 do protokołu. 

 

d) dyskusja nad sprawozdaniami 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. 

 

Radni nie zabrali głosu. 

 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2021 rok 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

 

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się”  Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XXXVI/263/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2021 rok, która 

stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 

 

 

PUNKT 8 - Rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2021 rok 

 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Gizałki 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej pan Jacek Janiszewski odczytał Uchwałę nr 1/2022 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie wniosku                               

o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki za 2021 rok. 

 

Komisja Rewizyjna wyraziła pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2021 r. i wniosła do 

Rady Gminy  Gizałki o udzielenie Wójtowi Gminy Gizałki absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2021 rok. 
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Uchwała Komisji stanowi załącznik  nr 27 do protokołu. 

 

b) przedstawienie opinii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia 

absolutorium 

 

Opinia RIO stanowi załącznik  nr 28 do protokołu. 

 

c) Przewodniczący Rady otworzył dyskusja nad przedstawioną opinią RIO o wniosku komisji 

i przedstawionym wnioskiem Komisji  Rewizyjnej.  

 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, żeby nie wysyłać upomnień mieszkańcom, którzy zalegają 

z zapłatą należności, bo to naraża na koszty. Powiadamiać telefonicznie.  

 

Wójt odpowiedział, że tak właśnie się dzieje. 

  

Przewodniczący Rady powiedział, że nieraz koszt wysyłki upomnienia przekroczyłby kwotę 

zaległości. 

 

Radny Jacek Janiszewski dodał, że ta kwestia była dokładnie omawiana na posiedzeniu 

Komisji Rewizyjnej w trakcie kontroli.  

 

d) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium    

Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

 

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciw” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XXXVI/264/2022 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2021 rok, która stanowi załącznik nr 28 do 

protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady w imieniu Rady złożył gratulacje i podziękowania panu Wójtowi za 

zaangażowanie i pracę na rzecz rozwoju gminy Gizałki. Podkreślił, że wyrazem 

podziękowania jest to głosowanie. Radni docenili wkład pracy pana Wójta i wszystkich 

pracowników Urzędu Gminy.  

 

Wójt podziękował Radzie za udzielone absolutorium i wotum zaufania. Podkreślił, że 

realizacja budżetu, to o nie jest tylko praca jego osoby - wójta. Jest to praca dużej grupy osób, 

całego Urzędu Gminy. Następnie złożył serdeczne podziękowania pani Skarbnik i całemu 

referatowi finansowemu, który jest odpowiedzialny za merytoryczną obsługę budżetu. 

Podkreślił, że nie było żadnych uchybień, żadnych pomyłek. Wszystko realizowane jest 

wzorowo. Następnie podziękowania złożył pozostałym referatom. Pani Sekretarz, która 

wspiera go we wszystkich działaniach administracyjnych i innych pracach dotyczących 

działalności Urzędu Gminy. Referatowi Inwestycji, który przygotowuje wnioski, opracowuje 

je i wykonuje lub zleca wykonanie określonych dokumentacji projektowych. Rozlicza te 

przedsięwzięcia, zajmuje to nieraz bardzo dużo czasu. Czasem, żeby zdobyć dotacje w kwocie 
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30 000- 40 000 zł, to trzeba złożyć dokumentację, która nie mieści się w jednym segregatorze. 

Równie serdeczne podziękowania złożył pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, którzy wspierają mieszkańców w najróżniejszych formach pomocy. Pani 

Kierownik USC. Pracownikom na samodzielnych stanowiskach i pracujących w określonych 

referatach, pracownikom gospodarczym. Serdeczne podziękowania skierował do Radnych. 

Podkreślił, że to Radni wyznaczają kierunki działania, które on proponuje. Radni je akceptują 

i to powoduje, że współdziałanie jest owocne i ma nadzieję, że cieszy mieszkańców. Po czym 

podziękowania złożył, paniom i panom  Sołtysom, którzy go wspierają, pomagają. Podkreślił, 

że mówi się, iż są organem pomocniczym, który ma wspierać Wójta i tak się dzieje. Serdeczne 

podziękowania złożył Dyrektorom szkół za ich wkład pracy. Przygotowują projekty, pozyskują 

środki zewnętrzne. I to dzięki ich zaangażowaniu oraz nauczycieli w każdej placówce 

oświatowej udało się coś dobrego zrobić. Kolejne podziękowania skierował do pana radcy 

prawnego, który wspiera pracę Urzędu na co dzień. Po czym serdecznie podziękował za 

współpracę Ochotniczym Strażom Pożarnym i Kołom Gospodyń Wiejskich, wszystkim. 

mieszkańcom, którzy zgłaszają swoje spostrzeżenia, potrzeby, wspierają i pomagają – to jest 

bardzo cenne. Kolejne podziękowania skierował do władz: powiatowych, wojewódzkich, 

posłów, którzy wspierają pracę urzędu. Podziękowania dla Wiceprzewodniczącego Rady 

Powiatu pana Piotra Kopczyńskiego. Kończąc podziękowania pan Wójt podkreślił, iż to, że 

udało się tak dobrze wykonać budżet, to wynik pracy zbiorowej.   

 

 

PUNKT 9 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

 

PUNKT 10 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że w okresie międzysesyjnym wpłynął wyrok w imieniu 

Rzeczpospolitej Polskiej. Pan wójt w raporcie nadmienił, że była udzielana odpowiedź do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jest zobowiązany tą informację przedstawić. Dodał, 

że robi to z przykrością, ponieważ nie powinno to mieć miejsca ale skoro ktoś nie ma skrupułów 

i pisze skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, to sąd musi się odbyć i musi 

werdykt nastąpić. Następnie odczytał wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego                        

w Poznaniu z 7 czerwca 2022 roku sprawy ze skargi Tadeusza Kostuja na uchwałę Rady Gminy 

Gizałki z dnia 18 maja 2021 roku nr uchwały XXVI/182/2021 w przedmiocie zmiany w sprawie 

zmiany uchwały w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym Rady Gminy Gizałki sąd oddala skargę. W uzasadnieniu: przedmiotem kontroli 

sądu nie mogą być inne uchwały, ani inne działania Komisji, co do których skarżący również 

w toku postępowania wniósł liczne zastrzeżenia. Innymi słowy, sąd nie jest organem 

nadzorczym nad funkcjonowaniem Rady Gminy Gizałki, jej komisji i ich składów osobowych, 

a tego zdaje się oczekiwać skarżący. Zdaniem sądu, przeprowadzona kontrola nie wykazała 

żadnych uchybień w podjęciu uchwały. Rada Gminy była uprawniona do zmiany składu 

osobowego Komisji i odwołania z niej skarżącego. Jego sprzeciw nie mógł zaś wpłynąć na 

ocenę legalności podjętej uchwały. W tym stanie rzeczy skarga podlega oddaleniu jako 

niezasadna na podstawie artykułu 151. Podpis Sekretarz Sądowy. Dodał, że pismo to wpłynęło 

w okresie międzysesyjnym. 
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Radny Tadeusz Kostuj powiedział - pan Walendowski wniósł, żeby przewodniczącego 

komisji usunąć, później w ogóle z członka komisji.  

 

Przewodniczący Rady powiedział, że w tym momencie nasuwa się jedne zdanie: „Kończ 

waść, wstydu oszczędź”. Bo słowa, które Radny napisał do Sądu Administracyjnego, gdyby je 

tutaj odczytał, to wówczas powinien głośno tu powiedzieć, „Przepraszam”. Dodał - podkreśliłeś 

pan, że jesteś 33-lata radnym i takie paszkwile pan jesteś zdolny pisać. Masz pan odpowiedź                

z sądu administracyjnego. Poprosił, żeby Radny zakończył tę dyskusję. 

 

Radny Tadeusz Kostuj dodał, że wyrok jest nieprawomocny. 

  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Radny ma prawo się odwołać. Jak się odwoła i będzie 

poszkodowany, wówczas on powie głośno „Przepraszam”. 

 

Radny Tadeusz Kostuj dodał, że dziękuje Radnym, panu Bachorskiemu, panu 

Dąbrowskiemu, którzy głosowali za jego obroną. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że Radni nie głosowali za obroną. Wszyscy radni 

podpisali pismo, które musieli sformułować do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, i to 

jest efekt. 

 

Na zakończenie raz jeszcze podziękował i pogratulował Wójtowi.  

  

  

PUNKT 11 –  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

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

Gminy Gizałki o godz. 15:40, dziękując wszystkim za udział. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak           Roman Rojewski 

 


