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Protokół nr XIX/2020 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

29 września 2020 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100,00 % składu osobowego 

Rady Gminy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w Sesji udział 

wzięli zaproszeni goście: 

 

Wójt – Robert Łoza 

Skarbnik – Donata Potocka 

Radca Prawny – Marcin Rajman 

 

Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

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 XIX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Gizałki.  

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

 

1) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy 

Gizałki na lata 2020– 2022; 

 

2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gizałki; 

 

3) w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020;  

 

4) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-

2031    

 

6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2020 r.  

7. Interpelacje i zapytania radnych.  

8. Informacje i wolne wnioski.  

9. Zakończenie obrad.  
 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad? 
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Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad. 

 

 

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

przyjęła porządek obrad. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XVIII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są pytania, uwagi do protokołu                                    

z XVIII sesji. 

 

Radni nie mieli pytań, uwag. 

 

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

przyjęła protokół z XVIII 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 zapytał, czy zostanie sporządzony protokół z objazdowej komisji 

łączonej. Czy będą jeszcze dyskutowali na temat dróg? Dodał, iż ma nadzieję, że podejmą 

wspólne decyzje.  

 

Wójt odpowiedział, że uczestniczył w tym objeździe. Komisja wizytowała drogi i uważa, że 

wnioski oraz ustalenia będą podjęte na odrębnym spotkaniu, posiedzeniu. Jeśli takowe będą, to 

spiszą w formie protokołu.  

 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że w sprawozdaniu jest informacja, że 21 września 

wójt brał udział w dwóch spotkaniach. Ale było też, co nie zostało zapisane, trzecie zebranie   

w gminie z panem Przewodniczącym i Krzysztofem Walendowskim. Radny zapytał, czy może 

wiedzieć w jakiej sprawie? 

 

Wójt odpowiedział, że były omawiane bieżące sprawy gminy. Dodał, że to nie była komisja, 

tylko spotkanie. 

 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, sprawy bieżące, tak? 

 

Wójt odpowiedział, tak. 

 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że przewodniczący powinien na to spotkanie zaprosić 

również jego i radnego Jacka. 
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Przewodniczący Rady zapytał, czy to jest pytanie, czy uwaga? 

 

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział, że uwaga.  

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że jeżeli radny się zwróci się do niego z problemem, to 

on zawsze może się z nim spotkać i rozmawiać.  

 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że w tym spotkaniu nie uczestniczyli wszyscy radni. 

Radny przypomniał, że prosił, żeby do dyskusji nad niektórymi sprawami zapraszać całą Radę.   

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że były omawiane sprawy bieżące i do rozmowy zaprosił 

szefa klubu. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy on i radny Jacek się nie liczą? 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że radny Jacek jest w jego klubie. 

Dodał, że na pewno radny został by poinformowany o rozmowach, gdyby był w klubie radnego 

Krzysztofa.  

 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że jemu chodzi tylko oto, jak się niektórych radnych 

traktuje. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że on traktuje wszystkich równo.  

 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że ten temat był poruszany w czasie objazdu dróg                      

i było wówczas mówione jak będą traktowani. Było powiedziane, że dyskusje na temat dróg                  

i innych spraw będą się odbywały w małym gronie. Radny przypomniał, że do dyskusji miał 

być zapraszany. Dodał, iż uważa, że nie jest to do końca fair. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział - to są pana słowa.   

Zapytał, czy radni mają jeszcze pytania do sprawozdania wójta? 

 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał o 21.08 - spotkanie w sprawie modernizacji stacji uzdatniania 

wody w Gizałkach. Czy jest jakaś możliwość poprawy jakości wody? 

 

Wójt odpowiedział, że na spotkaniu w Zakładzie Komunalnym rozmawiali o możliwości 

poprawy jakości wody w parametrze, który się nazywa barwa. Omawiali też kwestię 

zainstalowania urządzeń, które poprawią ten parametr. Obecnie są wykonywane ekspertyzy 

techniczne, po ich wykonaniu przedstawi wyniki oraz koszt zainstalowania urządzeń. Dodał, 

że woda jest zdatna do picia. 

 

Radni nie mieli więcej pytań. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 
 

Uchwała nr XIX/141/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na terenie Gminy Gizałki na lata 2020– 2022 
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Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały. 

 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał, jaki jest koszt realizacji tego Programu i czy można go 

wspomóc z innych środków np. marszałkowskich, czy unijnych.  

 

Wójt odpowiedział, że koszt nie został w tym programie określony, natomiast zostały wskazane 

środki z których jest finansowany, są to środki przekazywane z budżetu państwa na zatrudnienie 

asystenta rodziny. W tym roku te środki są wyjątkowo skromne, pozostała część środków 

pokrywana jest z budżetu gminy. Angażowane są tu również środki z profilaktyki uzależnień 

oraz środki, którymi dysponuje GOPS. 

 

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

podjęła uchwałę nr XIX/141/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania 

Rodziny na terenie Gminy Gizałki na lata 2020– 2022, która stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu.     

                      

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XIX/142/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Gizałki. 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

   

Radni nie mieli pytań. 

 

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

Gminy podjęła uchwałę nr XIX/142/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Gizałki, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XIX/143/2020 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020 

  

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

Przypomniał, że na posiedzeniu komisji łączonych pani Skarbik szeroko omówiła wszystkie 

zmiany. 

 

Radni nie mieli pytań. 

 

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

podjęła uchwałę nr XIX/143/2020 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020, która stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu 
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Uchwała nr XIX/144/2020 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2020-2031    

 
Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

  

Radni nie mieli pytań. 

 

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

podjęła uchwałę nr XIX/144/2020 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2020-2031, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

PUNKT –  6 – PRZYJĘCIE INFORMACJI  O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU 

GMINY GIZAŁKI ZA I PÓŁAROCZE 2020 r.  

 

Radni nie mieli pytań, nie zgłosili uwag. 

 

Informacja  stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

 

PUNKT –  7 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

 

PUNKT – 8 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

 

Radny Tadeusz Kostuj nawiązał do wniosku z komisji łączonych w sprawie przedłużenia 

chodnika z Szymanowic (od kościoła) w kierunku Gizałek i wsparcia tej  inwestycji  przez 

Powiat. Radny poinformował, że otrzymał od wójta odpowiedź, że pismo zostało przesłane do 

Starostwa. Nie wie, czy to było to jego pismo, czy miało formę poszerzoną.  Dodał, że ten temat 

będą jeszcze procedowali. Powiedział, że wójt mówił o chodniku po drugiej stronie, jak 

najbardziej, też jest za tym, ale po drugiej stronie miał być naprawiony rów, który się osuwa                   

i droga ulega niszczeniu. Natomiast po prawej stronie (idąc od kościoła w kierunku 

Czołnochowa) częściowo jest już położony chodnik i dalsza kontynuacja tej linii byłaby 

niezwykle ważna dla wszystkich mieszkańców gminy. Dodał, że pisał też w tej sprawie do ZDP.  

Radny podkreślił, że wykonanie tego  chodnika  umożliwiłoby ciągłość połączeń  przez całą 

gminę. Odcinek między Szymanowicami a Czołnochowem byłby gwarantem tej ciągłości. 

Przypomniał, że wcześniej podejmował działania, żeby powstał chodnik, który obecnie łączy 

szkołę w Tomicach z drogą powiatową. Radny odniósł się do wypowiedzi wójta z komisji,                    

że w budowie chodnika będą przeszkadzały lipy. Wyjaśnił, że tam jest pobocze, rów i dopiero 

na skarpie rosną drzewa.  
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Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy w związku z tym, że w tym roku mija 30-lecie 

samorządu, w gazecie był obszerny artykuł na ten temat, czy będą organizowane uroczystości? 

Czy odpuszczamy ten temat, rozumie koronawirus.  

 

Wójt odpowiedział - nie mamy koronawirusa. Uroczystości zostały ograniczone do tych 

naprawdę wyjątkowych, szczególnych. Przy czym 30-lecie samorządu jest okrągłą rocznicą                    

i chciałby to wspólnie uczcić w dniu 14 października, przy okazji formalnego oddania do 

użytkowania nowych obiektów wybudowanych przy Szkole Podstawowej w Gizałkach.  

 

Radny Zbigniew Bachorski  powiedział, że np. w Strzałkowie z tej okazji  wyprodukowano 

pamiątki. Różne są pomysły. 

 

Wójt odpowiedział, jeśli radni mają takie życzenie. 

 

Radny Zbigniew Bachorski dodał, że mogą zwrócić się w tej sprawie do pana 

przewodniczącego. Temat otwarty, czas szybko leci, a trzydzieści lat to jednak dużo.   

Radny zwrócił uwagę, że nie widzi na maszcie przed Urzędem Gminy flagi biało-czerwonej. 

 

Wójt odpowiedział, że  flagi są wywieszane przy okazji świąt państwowych. 

 

Radny Zbigniew Bachorski  dodał, że w dniu 15 sierpnia nie była wywieszona. 

 

Wójt odpowiedział, że nie wie, nie pamięta. Może faktycznie komuś to umknęło, ale generalnie 

flagi są wywieszane.  

 

Radny Jacek Dąbrowski zgłosił, że otrzymał informację o zalegających  butelkach przy 

drodze relacji Wronów-Wierzchy. Prosił o zwrócenie uwagi na ten problem. Zaproponował 

żeby gmina zakupiła fotopułapkę, która w pewnym stopniu ograniczyłaby te działania. 

 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że  w zakresie ochrony środowiska poszedłby jeszcze 

dalej. Jako samorząd muszą naciskać na sferę rządową, ponieważ o zmianach klimatu dużo się 

mówi, ale w tym kierunku są słabe działania zarówno na szczeblu unijnym jak i państwowym. 

Radny zwrócił uwagę, że butelki  plastikowe i szklane  powinny być wrzucane do specjalnych 

pojemników, nawet ze zwrotem pieniędzy. Pokreślił, że to, co się dzieje w skali kraju, że nawet 

śmieci są sprowadzane, to jest skandal. Dodał, że są technologie i np. plastiki można przerabiać 

na paliwo płynne. Przypomniał, że na ostatniej sesji wnioskował o obniżenie kosztów 

związanych z kompostowaniem.  I to kompostowanie oraz odpowiednio składowane butelki 

pozwoliłoby docelowo zmniejszyć koszty. Zwrócił uwagę, że  nie ma tu jakiegoś pomysłu ze 

strony państwa, tylko radni występują w tym zakresie. Muszą naciskać na ministerstwa, żeby 

stworzyły taki system, który będzie wspomagał odbiór i później przerób odpadów. Podkreślił, 

żeby nie było sytuacji, że będziemy dopłacali do administracji, która będzie się tworzyła, 

załóżmy w ZGO, czy gdzieś indziej, a nie ma docelowo odzysku i nawet możliwości zarobienia. 

Jeżeli plastik byłby przerobiony na paliwo, kompost na masę organiczną i wywieziony na pole, 

szkło do huty szkła na przerób, byłby to zysk. Radny stwierdził, że nadal nie mamy poczucia, 

że to idzie w tym kierunku. W porównaniu do innych gmin mamy jedne z niższych stawek opłat 

za odbiór odpadów, ale to jeszcze nas nie zadawala. 
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Radny Andrzej  Kaczmarek zapytał, czy na ul. Wąskiej w Leszczycy będą założone lampy?  

Wójt odpowiedział, że lampy zostaną założone do końca listopada. Taki termin wykonania 

prac jest w umowie.  

 

PUNKT – 9 –  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XIX sesji Rady 

Gminy Gizałki o godz. 16:25 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak           Roman Rojewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


