
Protokół nr XLI/2022 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

25 października 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. Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 9:00 

witając wszystkich obecnych.   

Następnie Przewodniczący Rady poprosił o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci 

zmarłego kolegi, wieloletniego sołtysa Andrzeja Matysiaka. 

Po czym stwierdził kworum Sesji (15 radnych).  

 

PORZĄDEK OBRAD XLI 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. 

 

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

porządek obrad. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XLI/301/2022 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2022 

Przewodniczący Rady poprosił wójta o kilka słów wprowadzenia i poinformowanie                                      

o zasadności podjęcia w dniu dzisiejszym tej uchwały.  

Wójt powiedział, że wielokrotnie informował Radę, że cały czas są w sporze z wykonawcą, 

który budował przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz sieć kanalizacji sanitarnej na terenie 

gminy Gizałki. W międzyczasie zapadły wyroki Sądu Okręgowego jak i Sądu Apelacyjnego. 

Wyrok Sądu Apelacyjnego był dość korzystny, gmina miała do zapłacenia 76 tys. zł, to żeśmy 

uczynili. Natomiast kwota całego roszczenia to 932 tys. zł. Wykonawca najpierw złożył 

apelację, później kasację. Rozpatrzenie postepowania kasacyjnego trwało bardzo długo z uwagi 



na to, że był COVID-19. Procedury w takich przypadkach też są dość długie. Sąd Najwyższy 

uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego i dał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dniu 18 

października 2022 r. Sąd ogłosił wyrok. Był obecny na ogłoszeniu tego wyroku. Sąd 

Apelacyjny zasądził od gminy Gizałki kwotę stanowiącą połowę roszczenia, które wystosował 

wykonawca. Z kwoty 932 tys. zł gmina ma do zapłacenia 450 240 zł wraz  z ustawowymi 

odsetkami. Wcześniej Gmina zapłaciła 76 tys. zł, dlatego kwota, którą teraz trzeba uiścić jest 

mniejsza. Postępowanie trwało bardzo długo, istotną częścią od tej należności są odsetki, które 

należy zapłacić. Wyrok od razu jest prawomocny, stąd tak szybkie zwołanie dzisiejszej sesji. 

Na piśmie wyrok dostali dwa dni później. W międzyczasie w weekend  przebywał z delegacją 

z gminy Gizałki w Niemczech w gminie Apen. Wrócił w dniu wczorajszym wieczorem, dlatego 

szybciej nie dało się tej sesji zwołać i zabezpieczyć środków. Dodał, że postępowanie nie 

kończy się na tym, czekają na uzasadnienie wyroku. W zależności od tego podejmą działania. 

Podkreślił, że jest to mniej niż 50% pierwotnego roszczenia, czyli była zasadność, żeby nie 

wypłacić całej żądanej kwoty. Temat ciągnie się trzecią kadencję i jest to jedyny przypadek w 

historii gminy, że mają sprawę z wykonawcą w sądzie i to na takim poziomie. Wszystkie inne 

prace, rozliczenia zostały zakończone i nie ma żadnych sporów z wykonawcami. Dlatego jest 

konieczność szybkiego zabezpieczenia środków w budżecie gminy i zapłaty. Będą żądać 

uzasadnienia wyroku i dalej podejmą działania w zależności od tego jak prawo będzie im na to 

pozwalać.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, jakie kroki będą czynić gdy otrzymają uzasadnienie 

wyroku. 

Wójt odpowiedział, że według tego co będzie w uzasadnieniu. Dziś nie potrafi na to 

odpowiedzieć.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy spieszą się z uwagi na naliczane odsetki. 

Wójt odpowiedział, że tak.  

 Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy codziennie są naliczane odsetki. 

Wójt odpowiedział, że dokładnie tak.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, w jakiej kwocie.   

Skarbnik odpowiedziała, że dziennie jest to kwota 125 zł.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał o rok rozpoczęcia tej sprawy. 

Wójt odpowiedział, że sprawa toczy się 10 lat od  2012 roku. 

Przewodniczący Rady powiedział, że w 2014 roku była sesja, przed którą wystąpił 

wykonawca. 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, wykonawca mówił o możliwości ugody. 

Wójt odpowiedział, że ugoda miała wyglądać w ten sposób, że gmina miała zapłacić 

wykonawcy pełną kwotę 932 tys. zł, natomiast odsetki miały być rozłożone na raty. Gdyby to 

była połowa tej kwoty, to można by rozmawiać. Natomiast takie żądanie nie było dla nas ugodą. 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, iż myślał, że po zapłaceniu wykonawcy 70 tys. zł, ta 

sprawa jest zakończona. 



Wójt odpowiedział, że zawsze można wystąpić o kasację wyroku i tak się stało. Dodał -  my 

też mamy takie prawo. 

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

uchwałę nr XLI/301/2022 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 XLI/302/2022 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2022-2031 

Radni nie mieli pytań  

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

uchwałę nr XLI/302/2022 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. 

 

PUNKT 4 - ZAMKNIĘCIE OBRAD 

 

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

Gminy Gizałki o godz. 9:30  

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak           Roman Rojewski  


