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Protokół nr XX/2020 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

10 listopada 2020 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

 

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: 

 

Wójt – Robert Łoza 

Skarbnik – Donata Potocka 

Radca Prawny – Marcin Rajman 

 

Lista obecności osób zaproszonych stanowi załącznik nr 2 do protokołu.  

 

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16:00 witając 

wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

 

Następnie stwierdził kworum Sesji (14 radnych). 

Radny nieobecny - Roman Rojewski  

 

PORZĄDEK OBRAD XX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy Gizałki.  

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.  

5. Rozpatrzenie projektów uchwał:  

1) w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami po-

zarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

na rok 2021; 

2) w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020; 

3) w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 

2020-2031; 

4) w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 

2021 

5) w sprawie stawek podatku od nieruchomości; 

6. Odpowiedź na interpelacje radnych.  

7. Interpelacje i zapytania radnych.  

8. Informacje i wolne wnioski.  
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9. Zakończenie obrad.  

 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad XX sesji Rady 

Gminy Gizałki? 

 

Wójt zgłosił wniosek o włączenie do porządku obrad kolejnej szóstej uchwały w punkcie 

piątym: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu  skargi 

na uchwałę Rady Gminy Gizałki nr XIX/142/2020 z dnia 29.09.2020 r. w sprawie rozpatrzenia 

skargi na działalność Wójta Gminy Gizałki wraz z odpowiedzią na skargę. Dodał, że projekt 

omawiali na komisjach łączonych. 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi? 

 

Radni nie zgłosili uwag.  

 

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

przyjęła wniosek o włączenie do porządku obrad zaproponowanej uchwały. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do porządku obrad XX sesji?  

 

Radni nie zgłosili pytań. 

 

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

przyjęła porządek obrad. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 
 

 

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

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy Radni mają uwagi do protokołu z 

XIX sesji. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

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

Rada Gminy przyjęła protokół z XIX 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 do sprawozdania? 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał o 2 listopada - udział w nadzorze budowy oświetlenia 

ulicznego w m. Leszczyca. Przypomniał, że jest tam teren zabudowany, kończy się 
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miejscowość Leszczyca i zaczyna się kolejna - Tomice Las. Radny zapytał, czy nie można było 

więcej słupów tam postawić. Musiało być to zadanie wykonane dla miejscowości? Dlaczego 

tak się kończy ta budowa? Pozostały tylko trzy budynki.  

Wójt powiedział, że taki był pomysł, żeby wykonać oświetlenie do skrzyżowania z drogą, która 

jest drogą nieutwardzoną. Tyle było środków zabezpieczonych, tak zrobili. Dodał, że nikt nie 

zgłaszał wcześniej, że jest tam potrzeba zwiększenia zakresu inwestycji. Tam gdzie jest zwarta 

zabudowa, tam gdzie jest najwięcej budynków, to oświetlenie zostało wykonywane. Natomiast 

dalej mamy dwa budynki w rozproszonej zabudowie.  

Radny Zbigniew Bachorski przypomniał, że o utwardzenie tej drogi prosił Wójta już                             

w poprzedniej kadencji. Dodał, że nie ma tam położonych światłowodów. Drogi utwardzonej 

nie ma, bo zrobili z drogi gminnej drogę wewnętrzną. A teraz brakuje tam dosłownie dwóch 

słupów. Podkreślił, że to jest nasza niegospodarność. Dodał, co by nas to kosztowało. Tam jest 

łuk drogi oraz krzyżówka i zamontowanie oświetlenia byłoby niezbędne. Czy tak ciężko było 

to zrobić – pytał radny. 

Wójt odpowiedział, że Radny powinien się tym zainteresować. Przypomniał, że był projekt, 

był zakres inwestycji ustalony w zeszłym roku. To nie jest nic nowego. Trzy lata o tym 

rozmawiają  i wszyscy wiedzieli jaki będzie zakres inwestycji. Jeśli Radny tego nie dopatrzył, 

lub nie zgłosił, to nie może mówić, że jest to wina wójta. Dodał, że oświetlenie wykonano tam 

gdzie jest zwarta zabudowa. 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział - szkoda, że zapomnieli o dwóch budynkach. Wójt 

mówi, że on nie dopilnował, ale wójt też nie dopilnował. Zapytał, jak ci ludzie się czują? Cała 

sieć, idealnie budujemy. Stwierdził, że jak on nie zauważył, to wójt mógł zauważyć. 

Wójt odpowiedział, że niegospodarność byłaby wtedy, gdyby nadużył prawa w jakikolwiek 

sposób lub zmarnował pieniądze publiczne. Pieniądze nie zostały zmarnowane. Zwrócił 

Radnemu uwagę, że zarzut niegospodarności, to jest poważny zarzut. 

Radny Zbigniew Bachorski  odpowiedział, że wójt jest bardzo obraźliwy.  

Wiceprzewodniczący Rady  pouczył radnego, żeby zważał na słowa. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał Wiceprzewodniczącego Rady, kiedy były pokazane 

materiały jak daleko sięga sieć na Leszczycy? Objeżdżali drogi, zwrócił ktoś uwagę? Nikt. 

Dodał, o wszystko trzeba błagać, prosić, bo jak nie to przegapiłeś. Po czym dodał, że pewna 

grupa ludzi ma super uprzywilejowanie. Jak się czują ci mieszkańcy? Wszyscy żeśmy 

objeżdżali drogi. Budujemy 15 czy 16 lamp, a na dwie zabrakło. Pech chce, że nie dopatrzyli. 

Powiedział, że napisze interpelacje w tej sprawie. 

Wiceprzewodniczący Rady  odpowiedział, że ma taką możliwość. 

Radny Zbigniew Bachorski  powiedział, że wszyscy mają dbać o gminę. Jednym się buduje 

... a drugi musi błagać. Przeprosił, że użył słowa niegospodarny. Może nie to słowo na to 

miejsce. Dodał, że jest to niedopatrzenie - nie dopatrzył. 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy  ktoś z Radnych chciałby zabrać głos? 

Radny Tadeusz Kostuj odniósł się do zagadnienia przedstawionego przez Radnego 

Bachorskiego. Powiedział, że radny ma rację. Dodał, że on wiele razy występował o różnego 

rodzaju inicjatywy, które są lekceważone. To nie jest nowość, że słyszy się, że a tam nie 

potrzeba, a tam nikt nie mieszka. Tak, że nie róbmy... 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał radnego Kostuja, czy mówiąc lekceważono, myśli tylko o 
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sobie, czy wypowiada się za wszystkich radnych? 

…. 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że prosi o odpowiednią kulturę i zasady.  

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych ma jeszcze pytania? 

 

Radni nie mieli więcej pytań. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 
 

 

Uchwała nr XX/145/2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z 

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021 

 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że na komisjach łączonych projekt uchwały był 

omawiany. Czy Radni mają pytania odnośnie tej uchwały? 

Radni nie zgłosili pytań. 

 

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

podjęła uchwałę nr XX/145/2020 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na rok 2021, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu.     

                      

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XX/146/2020 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020 

 

Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

   

Radni nie zgłosili pytań. 

 

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

podjęła uchwałę nr XX/146/2020 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020, 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu 

 

 

Uchwała nr XX/147/2020 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2020-2031    
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Przewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

  

Radni nie zgłosili pytań. 

 

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

podjęła uchwałę nr XX/147/2020 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2020-2031, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XX/148/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2021 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

 

Powiedział, że  uchwała była omawiana na komisjach łączonych. Czy Radni mają pytania 

odnośnie tej uchwały? 

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał,  czy ta uchwała powoduje, że pozostajemy na tej 

samej, stawce podatku rolnego co była w tamtym roku?  

Wójt  odpowiedział - tak. 

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał, od ilu lat podatek rolny  pozostaje na tych samym 

poziomie?  

Wójt odpowiedział, że cztery lata.  

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

podjęła uchwałę nr XX/148/2020 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2021, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XX/149/2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

 

Wiceprzewodniczący Rady odczytał tytuł projektu uchwały. 

 

Powiedział, że  uchwałę omawiali na komisjach. Zapytał, czy Radni mają pytania? 

 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, podwyżka będzie wynosiła 4% -  tak wójt  mówił na 

komisji. Czy mógłby to uzasadnić? 

Wójt odpowiedział, że taki jest założony średni wskaźnik inflacji.  Czyli, to nie jest podwyżka 

tylko zmiana wskaźnika. 

Radny Zbigniew Bachorski  powiedział, przy założeniu 4% …….. zyskujemy 44 tys. zł.                  
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z tytułu  podatku. Jeżeli obliczymy od budynków związanych z prowadzeniem działalności 

gospodarczej, to wychodzi 10% Poprzednio była stawka 16  złotych, a teraz jest 17,6 od 1 m2 

pow. użytkowej 

Wójt przypomniał, że na komisjach łączonych projekt omawiano,  4% to wskaźnik inflacji. 

Czyli to nie jest podwyżka, a waloryzacja. Natomiast jeśli chodzi o obiekty związane z 

działalnością gospodarczą, to jest złotówka  więcej. Przypomniał, że w zeszłym roku tak się 

umawiali, że nie ma żadnych podwyżek. W tym roku będzie o złotówkę więcej i to jest ta 

różnica. Przypomniał, że wszystko było na komisji omawiane.   

Radny Zbigniew Bachorski  powiedział, że nie do końca, ponieważ zgłosił, żeby podatek 

pozostał na poziomie roku 2020. Nie zostało to poddane pod głosowanie.                                               

Radny zgłosił wniosek formalny, żeby podatki na rok 2021 pozostawiono na poziomie roku 

2020 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał - Radny zgłasza wniosek formalny? 

Radny Zbigniew Bachorski  odpowiedział – tak, żeby podatki pozostawić. Nie podnosiliśmy 

w stosunku do rolników, więc możemy nie podnosić w stosunku do.....Żeby pozostały na tym 

samym poziomie w 2021 r. 

Wiceprzewodniczący Rady odpowiedział, że ma takie prawo. 

 

Głosowanie nad wnioskiem: 

Przy 2 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz  1„wstrzymującym się”  Rada Gminy 

odrzuciła wniosek formalny, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Przy 12 głosach „za” braku 1 głosów „przeciwnych” oraz 1 „wstrzymujących się”  Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XX/149/2020 w sprawie stawek podatku od nieruchomości, która 

stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XX/150/2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi ……………, na uchwałę Rady Gminy Gizałki nr 

XIX/142/2020 z dnia 29.09.2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Gizałki wraz z odpowiedzią na skarg 

 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy Radni mają uwagi odnośnie tej uchwały? 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że prosi o omówienie, ponieważ projekt tej uchwały 

otrzymali na ostatnią chwilę.  

Wójt wyjaśnił, że jeżeli wpływa skarga do WSA obowiązkiem organu, do którego wpływa 

skarga jest przekazanie tej dokumentacji do WSA oraz treści skargi w celu rozpatrzenia.  Dodał, 

że stanowisko Radni znają. Na komisjach dokładnie je przedstawili. Tu musiał stanowisko zając 
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Wójt i stanowisko zostało podjęte. 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych jeszcze ma pytania?  

Przy 12 głosach „za” braku  głosów „przeciwnych” oraz 2 „wstrzymujących się”  Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XX/1../2020 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Poznaniu skargi ………, na uchwałę Rady Gminy Gizałki nr 

XIX/142/2020 z dnia 29.09.2020r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta 

Gminy Gizałki wraz z odpowiedzią na skarg, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

 

PUNKT –  6 – ODPOWIEDZI  NA  INTERPELACJE RADNYCH.  

 

Wójt poinformował, że wpłynęła jedna interpelacja Radnego Pana Jacka Dąbrowskiego                         

w sprawie naprawy studni deszczowej w chodniku położonym w m. Wronów. Interpelacja 

została załatwiona. Radny otrzymał odpowiedź.  

 

 

PUNKT –  7 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

 

PUNKT – 8 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

 

Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy ktoś z Radnych chciałby zabrać głos? 

 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że chciałby przedstawić społeczeństwu kolejną pozytywną 

informację. Otrzymał zadawalającą informację na jego skargę do  ....grupy, która zajmowała 

się m. innymi portalem. Już nie działa ten portal, który  tutaj narobił dużo szkody, szantażował, 

były skandaliczne działania.  Wiadomo, kto za tym stał, tu niektórzy mogę się domyślać. Dziś 

jeszcze tego nie będzie artykułował. Natomiast już jak wiemy takie działania nastąpiły. 

Niektórzy w drodze sądowej uzyskali od tej osoby wysokie odszkodowania. Nie udało się 

zorganizowanej grupie wymóc tych różnych działań kłamliwych itd. Na pewno to był ciąg 

wcześniejszych działań związanych z tymi osobami. Następnie zwrócił się do  

Wiceprzewodniczącego Rady i powiedział, że w tamtej kadencji dał informację, która była 

również składana na policję, była odpowiedź tej osoby. Informacja była też dawana do 

prokuratury i do odpowiednich innych organów i nie było to ujęte w protokole. Dlatego cofa 

dla Wiceprzewodniczącego rekomendację. Dodał, że również zachowanie w różnych 

przypadkach np. jak mówili o inwestycjach, czy składali wnioski, to było to nieładnie 

komentowane, czy wyszydzane. Ale to nie jest istotne. Najważniejsze, że wraz ze 

społeczeństwem jest zadowolony.   

Wiceprzewodniczący Rady odpowiedział dobrze, że Radny jest zadowolony. Nie wie co ze 

społeczeństwem, ale tego nie będzie rozstrzygał. 
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PUNKT – 9 –  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

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

Gminy Gizałki o godz. 16:35 

 

 

Protokołowała       Wiceprzewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak                     Piotr Lis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


