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Protokół nr XLV/2023 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

25 stycznia 2023 roku 

w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach 

 

 

 

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. 

 

 

Pan Robert Łoza – Wójt Gminy Gizałki 

Pani Monika Błaszczyk– Sekretarz Gminy Gizałki  

Pani Donata Potocka – Skarbnik Gminy Gizałki 

Pan Piotr Kopczyński – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Pleszewie  

Pan Marcin Rajman – Radca prawny 

 

Lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 14:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.   

Następnie stwierdził kworum sesji (14 radnych).  

 

Radny nieobecny - p. Henryk Osman 

 

 

PORZĄDEK OBRAD XLV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XLIV Sesji Rady Gminy Gizałki. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023; 

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

lata 2023-2031; 

 

3) w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki; 

4) w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu obowiązującej przy zwrocie 

kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek oświatowych; 
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5) w sprawie warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw 

rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej; 

6) w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia                               

30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gizałki; 

 

7) w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/236/2022 Rady Gminy Gizałki z dnia                                           

4 lutego 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi                   

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, 

którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych; 

 

8) w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Białobłoty w gminie 

Gizałki na lata 2022-2027; 

 

9) w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy Gizałki                                         

z   dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie  ustanowienia wieloletniego  programu  

osłonowego „Posiłek w szkole   i w domu” na lata 2019-2023; 

 

10) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie 

posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”                                    

na lata 2019-2023; 

 

11) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 

nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim 

rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023 

 

6. Interpelacje i zapytania radnych.  

7. Informacje i wolne wnioski.  

8. Zakończenie obrad.  

 

 

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad XLV Sesji Rady Gminy 

Gizałki. Zapytał czy radni mają pytania. 

 

Radni nie zabrali głosu. 

 

Radny Tadeusz Kostuj  poprosił o uczczenie minutą ciszy pamięć zmarłego Radnego Jana 

Strzyżowskiego. 

 

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie. Minutą ciszy uczczono pamięć 

Radnego śp. Jana Strzyżowskiego.  
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Następnie Przewodniczący Rady zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.   

 

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

przyjęła porządek obrad. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

PUNKT 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XLIV SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania dotyczące protokołu. 

 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że skonstatował w punkcie, skarga na wójta, który to punkt 

był w porządku obrad. Pytał o sytuację, wyjaśnienie i stosunek jaki ta uchwała niesie                                       

w odniesieniu do mieszkańców. Ten kontekst nie był zaznaczony. Była sama wypowiedź wójta.  

Przy 13 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz 1 głosie „wstrzymującym się” Rada 

Gminy przyjęła protokół z XLIV Sesji Rady Gminy Gizałki. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PUNKT 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają pytania do sprawozdania. 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że ma kilka pytań. Następnie zapytał, czy w tym 

sprawozdaniu zostało ujęte wszystko z działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Tak czy 

nie?  

Wójt odpowiedział, że w sprawozdaniu tak jak zawsze wskazuje na zagadnienia, które jego 

zdaniem są najistotniejsze, najważniejsze dla gminy. Oprócz tego co jest zapisane                                          

w sprawozdaniu wykonuje działalność bieżącą, która polega między innymi na 

przygotowywaniu dokumentów, akceptacji tych dokumentów, podpisywaniu decyzji 

administracyjnych, sprawy finansowe i wiele innych. Natomiast w sprawozdaniu są sprawy, 

które najczęściej nie wynikają z zapisów ustawowych i bieżącej działalności, którą wykonuje 

w związku z pełnioną funkcją.   

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, dziewiątego stycznia wójt uczestniczył w Powiatowej 

Radzie Rynku Pracy w Pleszewie. Jaki był temat spotkania i co ustalono? 

Wójt odpowiedział, że jest członkiem Powiatowej Rady Rynku Pracy i bierze udział                                    

w posiedzeniach, które są organizowane przez przewodniczącego. Podczas posiedzeń 

omawiają stan bezrobocia na terenie powiatu pleszewskiego. Analizują poszczególne 

wskaźniki. Tak też było w dniu 9 stycznia. Ponadto analizują środki, które Powiatowy Urząd 

Pracy może otrzymać na zwalczanie bezrobocia. Wiedzą, że tych środków będzie nieco mniej 

jak w latach poprzednich, ponieważ środki, które były zabezpieczone i będą przekazane                               

z budżetu państwa będą zmniejszone. Ile Urząd Pracy pozyska w bieżącym roku,  na tą chwilę 

nie wiadomo. Urząd Pracy ubiega się o kolejne środki na zwalczanie bezrobocia. Na tą chwilę 
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są to np. pieniądze na roboty publiczne. Z tego co udało mu się ustalić gmina Gizałki otrzyma 

dwa takie miejsca dla osób, które zechcą podjąć takie prace. Ponadto będą staże. Będzie to 

wsparcie finansowe dla osób, które chcą poszerzyć swoje kompetencje lub kształcić się. 

dokształcać. Co do szczegółów, to może powiedzieć, tylko tyle. Jeżeli radny zada dodatkowe 

pytania, odpowiedzi udzieli na piśmie. 

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał jakie zapadły ustalenia na spotkaniu w dniu 16 stycznia 

z wykonawcą drogi gminnej w miejscowości Wierzchy.   

Wójt odpowiedział, że ustalenia są takie, że wykonawca wszedł na drogę rozpoczął prace.                     

W tej chwili jest wykonywane przygotowanie podłoża i podbudowy drogi. W międzyczasie 

musieli zmienić lokalizację hydrantu. W ramach tych działań, na tyle ile pogoda pozwoli, to 

przypuszcza, że do końca lutego powinni skończyć roboty, które polegają na przygotowaniu 

podłoża. Gdy temperatura powietrza będzie już odpowiednia, będzie można ułożyć dywanik 

asfaltowy. Ale przypuszcza, że nie będzie to wcześniej jak koło połowy kwietnia.  

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał, co wójta zdaniem jest najważniejsze. Jakie fakty, które 

wójt tu zapisał.  

Wójt odpowiedział, że jedną z najważniejszych czynności, które wykonywał był nadzór nad 

remontem oczyszczalni ścieków w Gizałkach. Remont był prowadzony w okresie prawie 

dwóch tygodni. Prace były wykonywane bardzo szybko. W tym czasie ścieki trzeba było 

transportować do Cielczy lub  Chocza. Prace zostały zakończone i remont oczyszczalni został 

wykonany. W tej chwili oczyszczalnia prawidłowo wykonuje swoje funkcje. Po wykonaniu 

badań ścieków dowiedzieli się, że ścieki oczyszczone mieszczą się w parametrach jakie 

aktualnie obowiązują w Polsce, więc nie powinni mieć z tym problemów. Natomiast 

oczyszczalnia wymaga jeszcze dofinansowania o czym mówił na komisjach łączonych. Będą 

musieli zakupić urządzenia sterujące proces oczyszczania ścieków. Urządzenia te pozwalają na 

pomiar tlenu w fermentorach oraz będą monitorowały ilość osadów w poszczególnych 

osadnikach. Należy wymienić szafę sterowniczą, która po ponad 20 latach użytkowania uległa 

zniszczeniu. Szacowany koszt to między 150-170 tys. zł. W tym czasie spotkał się również                    

z przewoźnikiem, który wykonuje transport zbiorowy w kierunku Pleszewa. Negocjowali dość 

długo dopłatę jaką gmina będzie musiała zapłacić. Ostatecznie ustalono, że będzie to kwota 

3,38 zł do każdego kilometra. Pierwotnie te oczekiwania przedsiębiorcy były wyższe. Udało 

się tą kwotę dość istotnie zmniejszyć. Ponadto w tym czasie zajmował się zakupem i sprzedażą 

węgla dla mieszkańców. Do tej pory gmina zakupiła 370 ton węgla, który został sprzedany 

mieszkańcom. Oczekują na kolejne dostawy. W sumie powinni zakupić około 600 ton. W tej 

chwili mają sytuację taką, że część mieszkańców rezygnuje z zakupu węgla, składa rezygnację. 

Ostatecznie myśli, że gdzieś dopiero około marca będą wiedzieli realnie ile tak naprawdę tego 

węgla będzie potrzeba. W tym czasie przeprowadzone zostały również dwa przetargi. Pierwszy 

dotyczył przebudowy ulicy Wodnej w Gizałkach. Zgłosiło się aż 13 oferentów. Najtańsza oferta 

była na kwotę 1.474.130,03 zł, najdroższa to aż 2.397.978,73 zł. Wybrano firmę, która 

zaproponowała najlepsze warunki finansowe. Jest to firma  KOST-BUD Piotr Druchliński                        

z Jaroszyna-Kolonii. Drugi przetarg, który odbył się również w ostatnich dniach dotyczył 

remontu drogi, która prowadzi z Wierzchów w kierunku Kolonii Ostrowskiej, Świerczyny                         

i dalej do drogi wojewódzkiej. Złożonych zostało 11 ofert. Na tą chwilę wybrali 

najkorzystniejszą ofertę Przedsiębiorstwa Robót Drogowych „DROBUD” z Goliny pod 
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Jarocinem. Wartość oferty to 3.815.610,06 zł. Jeśli wszystkie dokumenty zostaną uzupełnione 

przez oferentów, bo są pewne braki, to będą mogli podpisać umowy. 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że wójt omawiał sprawę węgla. Poprosił o krótką 

informację, jaka jest kaloryczność sprowadzanego do gminy węgla i czy jest atestowany. 

Przychodzi w partiach, które są standaryzowane czy badane i określone dokładnie                                      

w kategoriach np. popiół, kaloryczność.    

Wójt odpowiedział, że węgiel jest badany. Przychodzą odpowiednie certyfikaty, w których 

określone są parametry jakościowe węgla. Udostępnili je mieszkańcom. Każdy może się z nimi 

zapoznać i stwierdzić czy zakupi węgiel w takich parametrach, czy też nie. One nie są istotnie 

niskie. Nie mają sygnałów od mieszkańców ze skargami, że węgiel się nie pali. Myśli, że 

najgorszej jakości nie jest. Natomiast zdaje sobie sprawę, że w latach poprzednich ten węgiel 

mógł być lepszy jakościowo.  

Radni nie mieli więcej pytań.   

Sprawozdanie wójta stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

PUNKT   5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

 

Uchwała nr XLV/319/2023 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2023 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.   

  

Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały. Poinformował, że są na etapie 

przygotowywania wniosku na dofinansowanie zadania, które pierwotnie w budżecie zostało 

nazwane „Przebudowa i zmiana użytkowania sali wiejskiej w Gizałkach na dzienny klub 

seniora”. Proponują inną nazwę, która wynika bezpośrednio z programu, który finansuje tego 

typu zadania i proponuje brzmienie: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania sali wiejskiej 

w Gizałkach na Klub „Senior+”. W budżecie na ten cel mają zapisaną kwotę 300 tys. zł. Próbują 

pozyskać dofinansowanie, dlatego w planie wydatków proponuje zmianę odpowiednio                            

w rozdziale 85295. Zmiana dotyczy wyłącznie zmiany nazwy zadania. Tym samym zmieni się 

załącznik numer 3, w którym jest wskazana ta inwestycja. Tutaj też należy dokonać zmiany 

nazwy zadania.  

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

Gminy przyjęła autopoprawkę Wójta. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Radny Tadeusz Kostuj zgłosił błąd pisarski dotyczący zapisu w uzasadnieniu w sprawie 

zmiany panu budżetu jest na 2022 rok, powinno być na 2023 rok. 

 

Przewodniczący Rady dodał, literówka. 

 

Radny Zbigniew Bachorski  powiedział, że w tej uchwale chciałby się zapytać o Fundusz 

Sołecki. Pieniądze Funduszu Sołeckiego są od 1 stycznia do końca roku, tak ?  W miejscowości 

Tomice mają np. zakup 4 tablic kierunkowych do posesji i wpisaną na ten cel kwotę 3 tys. zł. 
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Gdyby wcześniej można jakiś kosztorys zrobić, to by można zaś przesunąć na opracowanie 

dokumentacji. Drugie pytanie, opracowanie dokumentacji projektowej na drogę                                          

w miejscowości Młynik. W jakim czasie wójt przewiduje to zrobić?  

 

Wójt odpowiedział, że do końca roku, tak jak jest wpisane będą się tym zajmować. Tak jak 

budżet przewiduje. 

 

Radny Zbigniew Bachorski  dodał, że pieniądze są od pierwszego. W tamtym roku na mapy 

do celów projektowych czekali cały rok. A nie idzie tego wcześniej zrobić,  żeby to nie leżało 

tak za przeproszeniem powiedzieć. Dwanaście miesięcy mają czekać za opracowaniem 

dokumentacji? 

  

Wójt odpowiedział, że jeśli radny potrafi przygotować dokumentację wcześniej, to można to 

zrobić. Mają określoną hierarchię załatwiania spraw i starają się jej pilnować. Wykonują te 

zadania, które są w pierwszej kolejności potrzebne. Na tą chwilę przygotowują wnioski na 

dotacje, które gmina pozyskuje. Jest to dla niego priorytet. Jeśli jest ogłoszony konkurs i są 

wyznaczone terminy, w których należy złożyć wniosek, a one są najczęściej krótkie. Dwa 

tygodnie czasem trzy, rzadko miesiąc. Pracownicy muszą w pierwszej kolejności 

przygotowywać wnioski o dofinansowanie a później wykonują określone zdania. Tak samo 

zadania inwestycyjne też mają priorytet, dlatego że chcą wykonać je jak najszybciej, tak żeby 

przed zimą zdążyć. Natomiast w przypadku dokumentacji projektowych, robią najpierw 

rozeznanie cenowe, przygotowują dokumentacyjnie i  zlecają wykonanie. Projekty wykonuje 

się w ciągu kilku miesięcy. To nie jest kwestia jednego, dwóch miesięcy, bo żaden projektant 

tak szybko tego nie przygotuje. To jest normalny tryb, zadań mają bardzo dużo. W ramach 

Funduszu Sołeckiego jest wiele zadań. To nie jest tak, że jedna miejscowość ma tylko jedno 

zadanie. Czasem mieszkańcy jednej miejscowości proponują 3, 4, 5 zadań do wykonania, więc 

trzeba robić to sukcesywnie. Tak jak pozwala czas i możliwości. Natomiast w dzisiejszym 

projekcie uchwały mają też zadania, które chcieliby wesprzeć finansowo środkami 

zewnętrznymi. W tej uchwale jest np. wzmianka o tym, że sołectwo Gizałki zmienia kwoty, 

które były wcześniej przewidziane na przedsięwzięcia. W tym przypadku na wykonanie 

projektu budowy drogi. I ujmuje część tych środków 6.100 zł i przeznacza na budowę placu 

zabaw przy szkole podstawowej w Gizałkach. Tak samo umniejszają środki na integrację, które 

były zabezpieczone w Funduszu Sołeckim. Mieszkańcy się na to zgodzili. Podobnie jest w 

przypadku sołectwa Ruda Wieczyńska, gdzie też chcieliby pozyskać środki na rewitalizację 

parku w Oborach. Żeby można było pozyskać dofinansowanie należy również zabezpieczyć 

środki z Funduszu Sołeckiego. Mieszkańcy zmniejszyli wartość środków jaka była wcześniej 

przewidziana na remont sali wiejskiej i dołożyli 5 tys. zł do wykonania zadania polegającego 

na wykonaniu kolejnego etapu rewitalizacji parku w Oborach. Jeśli w Tomicach zajdzie 

podobna sytuacja i okaże się, że np. jakieś środki nie są w pełni wykorzystane, to wtedy również 

należy zrobić zebranie wiejskie i mieszkańcy muszą określić czy wyrażają zgodę na 

przesunięcie określonych środków na inne zadanie, które wskażą. Procedura musi być 

zachowana dokładnie taka sama. A później te propozycje mieszkańców będą przedstawione 

radzie i rada musi podjąć uchwałę co do zmiany budżetu. Tak jak to jest procedowane w dniu 

dzisiejszym.  

 

Radny Tadeusz Kostuj  zapytał, czy konserwator zabytków przeprowadzał dodatkowo                             

w parku w Oborach jakieś działania. Chodzi o samo wycięcie drzewostanu, czy tam jest szersza 

ocena sytuacji przez konserwatora? 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że to nie jest pytanie zgodne z tą uchwałą.   
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Radny Zbigniew Bachorski  powiedział, że na dzień dzisiejszy wójt jemu nie powie jaka jest 

hierarchia z tą dokumentacją projektową, bo to by było śmieszne, żeby czekać 12 miesięcy. To 

jakoś tak po macoszemu trochę. Dodał, niech wójt na następną sesję przygotuje ten 

harmonogram.  Z chęcią zobaczy priorytetowe zadania. Bo mniej więcej każdy wie jakie mają, 

ale… 

Wójt odpowiedział, że śmieszne to nie jest, bo pracownicy wykonują swoją pracę. Jeśli im 

przekaże, że jest to śmieszne co wykonują, to na pewno nie będą z tego powodu zadowoleni. 

Tu nie ma z czego się śmiać, tu trzeba ciężko pracować i wykonywać określone czynności, po 

to, żeby wykonywać inwestycje, po to, żeby pozyskiwać określone środki finansowe. Uważa, 

że radny użył trochę niewłaściwych słów. Trudno powiedzieć, że to jest śmieszne. Dla niego to 

nie jest śmieszne, tylko bardzo poważne. I zawsze robił i robi wszystko, żeby wykonywać swoją 

pracę jak najlepiej. Myśli, że pracownicy, którzy pracują w gminie, również tak czynią. Myśli, 

że mają określone efekty pracy. A określenie tej pracy jako „śmieszną” - no to chyba nie do 

końca.  

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał, czy może się odnieść. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że radny odniesie się w wolnych głosach i wnioskach. 

Poprosił radnego, żeby umożliwił mu prowadzenie sesji. I nie wypowiadał się w tej chwili, bo 

to i tak nie jest nagrane. Dodał, że i tak dopuścił to pytanie z przymrużeniem oka. 

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.           

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

Gminy podjęła uchwałę nr XLV/319/2023 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2023, która 

stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr  8 do protokołu. 

 

Uchwała nr XLV/320/2023 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na  lata 2023-2031 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 

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

Gminy podjęła uchwałę nr XLV/320/2023 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gizałki na  lata 2023-2031, która stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Uchwała nr XLV/321/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gizałki 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 
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Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz głosów „wstrzymujących się” Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XLV/321/2023 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości 

Gizałki , która stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Uchwała nr XLV/322/2023 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu 

obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek 

oświatowych, która stanowi załącznik nr 13 do protokołu 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 

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

Gminy podjęła uchwałę nr XLV/322/2023 w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu 

pojazdu obowiązującej przy zwrocie kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do placówek 

oświatowych, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Uchwała nr XLV/323/2023 w sprawie warunków i trybu zwolnienia od podatku rolnego 

gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radny Tadeusz Kostuj  zapytał, czy to dotyczy na przykład miejsc zajętych przez farmy 

fotowoltaiczne na gruntach. Automatycznie ktoś zakładając panele na gruncie wycofuje się                       

z  podatku, tak? Czy też taka opcja mogła by zachodzić. 

Wójt odpowiedział, że osoba, która na gruntach rolnych pobudowała farmę fotowoltaiczną 

płaci inny rodzaj podatku. Nie jest to podatek rolny i dlatego nie ma to związku z tą uchwałą. 

Jest to podatek od działalności gospodarczej więc zupełnie inne stawki, inne zasady. 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że wie, że osoba ta płaci inny podatek. Tylko chodzi o to, 

że automatycznie ta osoba musi złożyć wniosek o wycofanie podatku rolnego z ewidencji. 

Przechodzi na podatek jak gdyby podmiotu gospodarczego.  

Wójt odpowiedział, że każdy właściciel gruntu, który zmieni sposób użytkowania gruntu, musi 

złożyć odpowiednią deklarację podatkową do urzędu gminy i na podstawie tej deklaracji 

naliczany jest podatek. Niczego się tu nie wycofuje, tylko zmienia się deklarację, w której się 

wskazuje, że dany grunt jest wykorzystywany w inny sposób i przyporządkowuje się do tego 

odpowiedną stawkę podatku. Tak to działa.   

Radny Kazimierz Woźniak poprosił przewodniczącego rady o możliwość chwilowego 

opuszczenia obrad.  

Przewodniczący Rady ogłosił pięciominutową przerwę w obradach. 

Przewodniczący Rady wznawia obrady. W sesji bierze udział 14 radnych.  
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Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz głosów „wstrzymujących się” Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XLV/323/2023 w sprawie warunków i trybu zwolnienia od podatku 

rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, która stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Uchwała nr XLV/324/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Gizałki 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 

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

Gminy podjęła uchwałę nr XLV/324/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady 

Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie gminy Gizałki, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

Uchwała nr XLV/325/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/236/2022 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych 

przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 

 

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

Gminy podjęła uchwałę nr XLV/325/2023 w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/236/2022 

Rady Gminy Gizałki z dnia 4 lutego 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Gizałki za usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się                         

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

Uchwała nr XLV/326/2023 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi 

Białobłoty w gminie Gizałki na lata 2022-2027 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 
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Przy 14 głosach „za”, braku głosów „przeciwnych” oraz głosów „wstrzymujących się” Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XLV/326/2023 w sprawie zatwierdzenia Sołeckiej Strategii 

Rozwoju wsi Białobłoty w gminie Gizałki na lata 2022-2027, która stanowi załącznik nr 22 

do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

Uchwała nr XLV/327/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady Gminy 

Gizałki  z   dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie  ustanowienia wieloletniego  programu  

osłonowego „Posiłek w szkole   i w domu” na lata 2019-2023 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 

 

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

Gminy podjęła uchwałę nr XLV/327/2023 w sprawie zmiany Uchwały Nr III/21/2018 Rady 

Gminy Gizałki  z   dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie  ustanowienia wieloletniego  programu  

osłonowego „Posiłek w szkole   i w domu” na lata 2019-2023, która stanowi załącznik nr 24 

do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 25 do protokołu. 

 

Uchwała nr XLV/328/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole                  

i w domu” na lata 2019-2023 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, żeby kwotowo jeszcze podać kryteria dochodowe, dla 

mieszkańców.  

 

Wójt powiedział, że nastąpiła zmiana przepisów o pomocy społecznej. Do tej pory osoby, które 

były uprawnione do otrzymania bezpłatnego posiłku w szkole lub w domu, ewentualnie 

wsparcia finansowego na tzw. dożywianie lub zakup posiłków dla osób, które znalazły się w 

trudnej sytuacji życiowej mogły taką pomoc uzyskać, gdy dochód na osobę samotnie 

gospodarującą nie przekraczał 150% kryterium dochodowego, które wynosi 776 zł. Natomiast 

jeśli chodzi o osoby, które  mieszkają w większych rodzinach, czyli gospodarują w rodzinie 

większej niż 1 osoba, to kryterium wynosi 600 zł dla osoby w rodzinie. Zmienia się wskaźnik 

ze 150% kwoty bazowej  do 200 %. Czyli w tej chwili osoba samotnie gospodarująca, żeby 

uzyskać takie wsparcie finansowe nie może mieć dochodu wyższego jak 1.552 zł  tj. 200% 

kwoty bazowej czyli kwoty 776 zł. Osoby w rodzinie 1200 zł na członka rodziny. 

 

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

Gminy podjęła uchwałę XLV/328/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w 

zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole                     

i w domu” na lata 2019-2023, która stanowi załącznik nr 26 do protokołu. 
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Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 27 do protokołu. 

 

Uchwała nr XLV/329/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób 

objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”                                 

na lata 2019-2023 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały.  

Radni nie zabrali głosu. 

 

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

Gminy podjęła uchwałę nr XLV/329/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego 

uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, która 

stanowi załącznik nr 28 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 29 do protokołu. 

 

PUNKT  6 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH  

 

PUNKT  7 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

 

 

Przewodniczący Rady powiedział, że poinformuje radnych, żeby na przyszłość nie być źle 

odbieranym. Jeżeli na kolejnych sesjach będą pojawiać się pytania a dokładnie radni mają to 

uzasadnione w uzasadnieniu do danej uchwały. Prosił, żeby go źle nie odbierali ale będzie 

uważał te pytania za nieistotne. Jeżeli radny zadaje pytania a ma objaśnienie w uzasadnieniu 

przy projekcie uchwały, to znaczy, że w ogóle do tych materiałów nie zajrzał, skoro takie 

pytania on słyszy. Jeżeli jeszcze raz usłyszy zadane przez, któregoś z panów radnych pytanie, 

które jest w uzasadnieniu w dokumentach, to nie będzie dopuszczał do głosu. 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że tak jak byli przy budżecie i zadał pytanie w tym 

punkcie,  jaki był udział konserwatora zabytków. To było panie przewodniczący tylko                                       

w punkcie gdzie wójt ogólnie przedstawiał swoją działalność, natomiast łączy się to z punktem 

w dochodach, myśmy ujęli tą kwotę. Jaki tam jest udział konserwatora? Czy te pieniążki idą na 

konserwatora czy typowo na rewitalizację parku, czy w części. Jak to będzie wyglądało?  

Wójt odpowiedział, że w przypadku obiektów, które są w ewidencji lub rejestrze zabytków 

przed wykonaniem jakichkolwiek czynności i robót budowlanych zakres zaplanowanych robót, 

czynności musi być uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Tak jest też                           

w przypadku parku w Oborach. Wcześniej wykonali projekt rewitalizacji parku, który nie 

obejmował inwentaryzacji dendrologicznej, ponieważ ona była w tamtym czasie bardzo dużym 

wydatkiem. Nie mieli takich środków zabezpieczonych ale były przewidziane również inne 

prace w postaci usuwania obumarłych drzew, ścieżek spacerowych, które tam są już wykonane 

i będą kolejne. W postaci czyszczenia zbiornika wodnego, montażu oświetlenia i innych 

czynności. Każdą czynność musieli uzgodnić z wojewódzkim konserwatorem zabytków. I tak 
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jest obecnie. W tej chwili, żeby wykonać cokolwiek w parku, trzeba to uzgodnić. Udali się do 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, ażeby wskazał jaki rodzaj opraw oświetleniowych 

będą mogli założyć  w parku, ażeby one w jakiś sposób komponowały się z ogólną wizją tego 

obiektu. W tej chwili wysłali odpowiednie pismo, propozycje i konserwator się na ten temat 

wypowie. Natomiast w przypadku wykonania prac, najczęściej jest wymagana opinia. Ale 

czasem jest tak, że trzeba wykonać określoną dokumentację, za którą trzeba zapłacić i ona też 

podlega uzgodnieniu z konserwatorem. Na tą chwilę takiej dokumentacji nie robili. Mają 

zaplanowaną inwentaryzację dendrologiczną, stąd jego spotkanie z dendrologiem, który może 

takimi pracami się zająć. Nie mają jeszcze oferty. Będą sprawdzać ile to może kosztować.                      

W tej inwentaryzacji będą chcieli również uzyskać wiedzę na temat utrzymania bieżącego 

drzewostanu, który się tam znajduje. Czyli muszą wiedzieć, które drzewa, będą usuwać, które 

pielęgnować. I ewentualnie projekt nowych nasadzeń, bo takowe będą potrzebne z uwagi na to, 

że w ostatnich latach było kilka wichur na naszym terenie i sporo drzew zostało zniszczonych 

w ich miejsce trzeba będzie nasadzić nowe. Stąd proces rewitalizacji parku w Oborach będzie 

trwał jeszcze kilka lat, żeby doprowadzić go do dobrego stanu. Taki jest udział konserwatora 

zabytków.  

Radny Zbigniew Bachorski ponowił interpelację w sprawie budowy sali gimnastycznej                              

z zapleczem przy szkole podstawowej w Tomicach, która będzie pełnić rolę wielofunkcyjną. 

Poprosił o dołączenie interpelacji do protokołu.  

Interpelacja stanowi załącznik nr 30 do protokołu. 

Następnie Radny Zbigniew Bachorski odczytał kolejną interpelację. Interpelacja dotyczyła 

wyjaśnienia sprawy przegranej w Sądzie Apelacyjnym w Łodzi w dniu 18 października                        

2022 r.  Uzasadnienie: po przeczytaniu protokołów pojawiły się dodatkowe pytania jego oraz 

społeczeństwa, które jest zaskoczone tym, że zostało zapłacone 770 tys. zł. Wójt powiedział, 

że wielokrotnie informowała Radę, kiedy, najlepiej aby okazał się protokołami z posiedzeń 

Sesji. Drugie: czy w kadencji 2019-2022 brał pan udział w sądzie? Kiedy, ile razy i w jakich 

sprawach? Trzecie: kosztem jakich wydatków i inwestycji została wygospodarowana ta kwota? 

Czy wójt otrzymał uzasadnienie wyroku? Radny prosił o kopie dokumentów.  

Interpelacja stanowi załącznik nr 31 do protokołu. 

Po czym Radny Zbigniew Bachorski skierował zapytanie do Przewodniczącego Rady Gminy 

Pana Roman Rojewskiego 25 października 2022 r. i 14 listopada 2022 r. zadawał pytania 

dotyczące ogromnego wydatku, jaki gmina musiała ponieść w związku z przegraną w Sądzie 

Apelacyjnym. A przewodniczący zamiast wyjaśnić sprawę i udzielić odpowiedzi na pytania, 

powiedział, że nie może być obojętny na te kłamstwa. Pytanie: o jakich i czyich kłamstwach 

pan przewodniczący mówił? Jeśli to dotyczy jego osoby, to oczekuje przeprosin, tam gdzie to 

powiedział. Na miejscu, czyli tutaj na sesji. Poprosił o pisemną odpowiedź.  

Zapytanie stanowi załącznik nr 32 do protokołu. 

Przewodniczącego Rady zapytał, czy to już wszystkie interpelacje radnego. 

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział, że na ta chwilę, tak. 

Radny Tadeusz Kostuj  zgłosił wniosek, żeby dla panów sołtysów również przygotowywać 

materiały sesyjne. Tu by polemizował z panem przewodniczącym dlaczego o te informacje 

chodzi, że np. nie wie do kogo pan przewodniczący pił:  „Radni się pytają”. Gdyby radni się 
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nie pytali, to było by tak, że tylko ręka w górę. A nie zawsze, bo na przykład pan wójt wyjaśniał 

niektóre kwestie, poszerzał. Ktoś może nie zrozumieć jakichś wartości. Czy to interpretuje do 

wartości podstawowej czy wartości np. pomnożonej. Taka informacja nigdy nikomu nie 

zaszkodzi, nie zginie. Od tego są radni, żeby mieszkańców wspierać. Także tutaj ten wniosek 

o przekazanie materiałów do sołtysów. Sołtysi by mogli dodatkowo mieszkańcom pokazać                         

i też ich uszanujemy w ten sposób. I ta wiedza będzie bardziej dla społeczeństwa. Nie tylko dla 

małego grona, że dostał ktoś wie i podniesie rękę.  A ktoś może tego nie wiedzieć, może trzeba 

wyjaśnić komuś. Także szanujmy też mieszkańców. Rozumie, że pan przewodniczący szanuje 

mieszkańców, szanuje oczywiście też pozostałe w tym funkcyjne osoby. I tak by to widział. 

Myśli, że się rozumieją o jaką intencję chodzi. Panie przewodniczący, tak? Wniosek                                 

o przekazywanie też materiałów sołtysom docelowo i w ten sposób zwiększą tą wiedzę 

społeczną przekazywaną.   

Przewodniczący Rady powiedział, że przed każdą sesją porządek obrad jest zamieszczany                    

w biuletynie. Bardzo się cieszy, ale teraz może być źle odebrany, że tylko radny prosi do 

sołtysów. Bo w imię czego np. inne organizacje mają być niepowiadamiane?  Dodał, że być 

może znając radnego, jak spełni to życzenie, to na następnej sesji usłyszy, że materiały przesłać 

może jeszcze Prezesom Ochotniczych Straży Pożarnych. A dlaczego na przykład pomijają 

Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich z każdej miejscowości. Dodał, że uspokoi radnego, 

już od następnej sesji będzie prosił wszystkich sołtysów i będą na sesjach i będą wiedzieli                          

o czym dyskutują.  

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że to co powiedział, że śmieszne, to nie mówił, że ci 

pracownicy co pracują w gminie Gizałki, to ich praca jest śmieszna. Ich praca jest ciężka. Tylko 

śmieszne dla niego jest to, co pan powiedział, że ludzie tutaj mają czekać cały rok na projekt 

do końca grudnia. Tak jak było z mapą, więc prosi nie manipulować słowami. Bo on szanuje 

ludzką pracę i trzeba pracownikom podziękować, bo bardzo dużo pracy robią. Tylko się pyta 

grzecznie, dlaczego aż do grudnia mają czekać z projektami?  

Wójt odpowiedział, Szanowni Państwo, budżet Gminy jest sformułowany na kwotę ponad                    

30 milionów złotych. Mają inwestycji za ponad 9 milionów złotych, na tą chwilę. I sukcesywnie 

je wykonują. Jeżeli nie wykona określonego zadnia w budżecie, oczywiście rada ma prawo 

wójta z tego rozliczyć. Zapis w budżecie jest jednoznaczny, ma to wykonać w ciągu roku 

budżetowego i stara się to czynić. O ile pamięta, nie było zarzutów, że nie wykonał ileś tam 

zadań. Najważniejsze jest to, że zadania wykonuje, chyba, że względy formalne lub jakieś inne, 

które nie zależą od niego spowodują, że się nie da czegoś zrobić. Natomiast radny powiedział, 

że jest to śmieszne. Nie jest to śmieszne, bo praca ludzka nie jest śmieszna. Ludzie pracują, 

starają się i wszystko wykonują na tyle szybko na ile to jest możliwe. Pan użył sformułowania 

śmieszne, a nie ja.  

Przewodniczący Rady powiedział, że wójt nie powinien się dziwić. W zwyczaju tych dwóch 

panów jest to, że jeżeli cokolwiek powiedzą a potem przemyślą, że to jest niefortunne 

sformułowanie. Tutaj zreflektował się pan radny bardzo szybko, zareagował na sesji. Natomiast 

mamy dowód, że jeżeli jest sporządzony protokół z danej sesji i któryś z tych panów sobie 

przemyśli, że to jest niekorzystna wypowiedź wtedy stara się nam udowodnić, że on takich słów 

nie mówił albo wręcz odwrotnie. To już do tego powinni się przyzwyczaić.  
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PUNKT  8 - ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

 

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

Gminy Gizałki o godz. 15:00 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak           Roman Rojewski 

 

 


