
Protokół nr XXI/2020 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

10 grudnia 2020 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 zaproszeni goście: 

 

Wójt – Robert Łoza 

Sekretarz- Monika Błaszczyk 

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 13:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

 

Następnie stwierdził kworum Sesji (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XX Sesji Rady Gminy Gizałki. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy                                      

z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest sama nieruchomość, na 

czas oznaczony dłuższy niż 3 lata; 

 

2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                        

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla  

Gminy Gizałki na 2020 rok; 

 

3) w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020; 

 

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

2031; 

 

5) w sprawie zmiany uchwały nr XX/148/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia                                

10 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2021;  

 



6) w sprawie zmiany uchwały nr XX/149/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia                                

10 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości;  

 

7) w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4.12.2018 r.               

w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym Rady Gminy Gizałki;     

 

8) w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4.12.2018 r.               

w sprawie wyboru Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy 

Gizałki; 

 

9)  w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4.12.2018 r.                                 

w  sprawie wyboru Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego Rady Gminy Gizałki. 

 

6. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych. 

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.  

8. Interpelacje i zapytania radnych.  

9. Informacje i wolne wnioski.  

10. Zakończenie obrad.  

 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni chcą zabrać głos w sprawie porządku obrad?  

Radny Tadeusz Kostuj zaproponował wprowadzenie do porządku obrad tej lub kolejnej Sesji 

punktu: stanowisko Rady Gminy o sytuacji w Polsce na tle problemów, które występują                        

w Europie, zagrożeń jakie mamy na zachodzie. Radny, powiedział, że  zaniepokojenie budzi 

ignorancja odnosząca się do wiedzy o sytuacji w naszym kraju. Przypomniał, że Gmina Gizałki   

została  odznaczona Dyplomem europejskim - Flagą Europy. Radny wyraził szacunek dla 

mieszkańców tych państw i miast z którymi gmina Gizałki współpracuje. Podkreślił, że  są to 

wspaniali ludzie. Dodał, że nie stanowi za całą Radę, ale występuje z inicjatywą zajęcia 

stanowiska. Radny prosił, żeby taki punkt zamieszczono w porządku obrad kolejnej sesji. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie chce radnego urazić, prosił żeby radny 

doprecyzował to zagadnienie. Zaproponował przełożenie tematu na kolejną sesję. 

Radny Tadeusz Kostuj – powiedział, że w statucie gminy mamy zapisaną współpracę                               

z innymi krajami. Dodał, nie może być tak, że np. w Holandii palą polskie sklepy, stwarza to 

zaniepokojenie. Uważa, że na radnych ciąży odpowiedzialność moralna, jeżeli będą milczeli 

tzn. że będą na to przyzwalali. Dlatego ważne jest, żeby było stanowisko, które pokaże, że 

Polsce jest zachowana praworządność. Natomiast na zachodzie jest cofniecie się do 

średniowiecza, ponieważ cały czas trwają jakieś rozróby. Powiedział, że gdy był w Belgi było 

spotkanie z posłem, który powiedział m. innymi, że w Polsce jest duże bezrobocie. 

Opowiedział, że w Polsce jest praca oraz wolność słowa natomiast w Belgii jest duże 

zagrożenie antyterrorystyczne. Poseł odpowiedział, że tego nie wolno mówić. A już                                

w kolejnych dniach było słychać o zagrożeniach terrorystycznych w Monachium oraz we 



Francji. Uważa, że powinni brać udział w tym życiu, ponieważ gwarantuje to statut w ramach 

współpracy z innymi państwami.   

Przewodniczący Rady odpowiedział, że ze swojej strony deklaruje pomoc w tym temacie. 

Myśli, że ze strony pozostałych radnych też. Na kolejnych komisjach wypracują stanowisko 

Rady w tej sprawie i wówczas  wprowadzą pod obrady sesji.   

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 XX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

 

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

z XX sesji. 

 

Radni nie mieli zgłosili uwag. 

 

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

przyjęła protokół z XX 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? 

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

 

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 

 

Uchwała nr XXI/151/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest sama nieruchomość, 

na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata. 

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 XXI/151/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest sama nieruchomość, na czas 

oznaczony dłuższy niż 3 lata, która stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXI/152/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla  Gminy Gizałki na 2020 rok. 

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 XXI/152/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla  Gminy Gizałki na 2020 rok, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XXI/153/2020 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020 

 

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 XXI/153/2020 w sprawie zmiany planu budżetu na rok 2020, która stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XXI/154/2020 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 XXI/154/2020 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.  

 

 



Uchwała nr XXI/155/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XX/148/2020 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów 

wymiaru podatku rolnego na rok 2021 

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 XXI/155/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XX/148/2020 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2021, która stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXI/156/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XX/149/2020 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości. 

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 XXI/156/2020 w sprawie zmiany uchwały nr XX/149/2020 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości, która stanowi 

załącznik nr 16 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXI/157/2020 w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy Gizałki  

z dnia 4.12.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania 

Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki     

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

  

Następnie odczytał skład osobowy Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym Rady Gminy Gizałki.     

 

Kolejno wyczytani radni wyrazili zgodę do składu osobowego komisji. 

 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że teraz wszyscy radni będą członkami trzech  

komisji. Zapytał dlaczego takie zmiany nie nastąpiły 2,5 roku wcześniej. Co się teraz zmieniło?  

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wyjaśnił to radnemu na posiedzeniu komisji. 

Dlaczego dzisiaj o to ponownie pyta? O co radnemu chodzi, żeby jeszcze raz to samo powielać? 

 



Radny Zbigniew Bachorski powiedział, jak skład był pięcioosobowy, to może źle pracowali? 

Dodał, że w uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapis, że wpłynęły wnioski od Klubów 

Radnych: Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Klubu „Wspólnie Dla Gminy Gizałki 2018” , radni 

nie zostali zapoznani z tymi wnioskami. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że wnioski zostały wypracowane na posiedzeniu jego 

Klubu - PSL i Klubu radnego Krzysztofa Walendowskiego. Nie ukrywa, że z tą sprawą zwrócił 

się do niego radny Krzysztof Walendowski. Dodał, że doszedł do wniosku, iż jest to 

sprawiedliwe, jeżeli wspólnie mają pracować dla dobra gminy Gizałki. Będzie bardzo dobrze, 

jeżeli wszyscy radni będą członkami trzech komisji. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał dlaczego wcześniej przez 2,5 roku, tak nie było. Czy teraz 

Przewodniczącego ruszyło sumienie? Podkreślił, że on zawsze był za tym, żeby każdy radny 

był członkiem trzech  komisji.   

Przewodniczący Rady - odpowiedział, że na pytanie odpowie pytaniem. Jak radny uważa, czy 

on ma sumienie, czy nie ma?  

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział, że tak powiedział, ponieważ wcześniej 

Przewodniczący nie zgadzał się na większe (osobowo) składy komisji i mówił, że w żadnym 

wypadku tak nie będzie.  Następnie zapytał, dlaczego nie został zaproszony do tych rozmów? 

Czy on jest innym radnym - nie.  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że rozmowy odbyły się na posiedzeniu Klubów, a Radny 

nie jest w żadnym klubie, dlatego nie został zaproszony. Poprosił, żeby radny nie mówił, że 

przewodniczący to rozegrał, ponieważ rada podjęła taką decyzję. Rada to zaakceptowała. Jeżeli 

radny używa wobec niego takich słów, że on to rozegrał, to musi radnemu podziękować, 

ponieważ główną rolę w tym rozgrywaniu grał p. radny i w tym pomagał. Teraz on doszedł do 

wniosku, że to było złe. Dodał, ludzką  rzeczą jest błądzić, ludzką rzeczą jest się przyznać. 

Uważa, że w ten sposób będzie sprawiedliwie. 

Radny Jacek Dąbrowski zapytał, kiedy wpłynęły wnioski Klubów i w jakiej formie, pisemnej 

czy ustnej oraz jakie były uzasadnienia do tych wniosków? 

Przewodniczący Rady - odpowiedział, że po raz pierwszy ten wniosek był zgłoszony przez 

radnego Walendowskiego na spotkaniu, w którym  uczestniczył cały skład Rady. Następnie 

radny Walendowski poprosił go o spotkanie, na które został zaproszony również wójt                                   

i wspólnie to omówili.  Po czym zwołał spotkanie Klubu, na którym przedstawił propozycję, 

którą przed chwilą odczytał. Klub to zaakceptował i przyjęto do realizacji. 

Radny Krzysztof Walendowski – skierował pytanie do radnego Bachorskiego, co w tym 

dziwnego, że ludzie, którzy zostali wybrani na radnych chcą mieć równy wpływ. Poprzez udział 

w trzech komisjach będą mieli wpływ na to, co się dzieje w gminie oraz na współpracę. Czy to 

jest coś dziwnego? Dodał, że jeżeli radny jest taki sprawiedliwy, to dlaczego nie wystąpił z tym 

wnioskiem. Mógł wystąpić na spotkaniu, na którym on wystąpił. Ale radny domagał się zawsze 

udziału w trzech komisjach. Pozostali radni żeby mieli, ile mieli.   

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział, że nikt go nie zgłosił do bycia członkiem trzech 

komisji, zgłosił się sam i dziękuje radnym, że go poparli. Przypomniał o prowadzonych 

ustaleniach nad składami komisji na początku kadencji rady. Dodał, że nie jest przeciwny, żeby 

każdy radny był członkiem trzech komisji. Teraz po 2,5 roku coś się stało? Pyta co, ale 



przewodniczący nie chce odpowiedzieć, ponieważ wie co się stało. Podkreślił, że zawsze był 

za równością 2,5 roku wcześniej nie było sprawiedliwości i równości. Radni wiedzą jakie 

padały słowa, nie będzie powtarzał. Dodał, dobrze, że wszyscy doszli do porozumienia. Tylko 

dlaczego tak nie było 2,5 roku temu? Bo ktoś nie miał kart przetargowych. Powiedział, że 

wyliczy za co kto dostał te komisje i jakie będziemy mieli  inwestycje. Po czym dodał, że                       

w materiałach sesyjnych wszystko jest.  

 

Przewodniczący Rady - odpowiedział, że bardzo dobrze, że radny doszedł do takiego wniosku, 

że jest za takimi składami. 

 

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział, że zawsze był, tylko przewodniczący nie był. 

 

Radny Krzysztof Walendowski – zapytał radnego Bachorskiego, dlaczego nie wystąpił                           

z wnioskiem, żeby nastąpiły zmiany w składach komisji. Należało wystąpić z wnioskiem. Czy 

było tak dobrze, że przez 2,5 roku brał diety za udział w trzech komisjach i nie wystąpił 

wnioskiem? 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał radnego Walendowskiego, czy był za tym, żeby on był 

członkiem trzech komisji? 

 

Radny Krzysztof Walendowski powiedział, dlaczego przez te 2,5 roku radny się nie zrzekł, 

tylko brał diety i tak pasowało. A jak on teraz złożył wniosek o  poszerzenie składów do 

Przewodniczącego, to teraz się tego czepia.   

 

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział, że się nie czepia. 

 

Radny Krzysztof Walendowski powiedział, że radny ma taki problem, że chciałby wszędzie 

rządzić, ale nigdzie nie należeć.  

 

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział, że on rządzi tylko w swoim warsztacie. To teraz 

radnemu chodzi o pieniądze? 

 

Radny Krzysztof Walendowski opowiedział, że jak radny ma mało, to może jemu oddać jedną 

komisję i będzie miał udział w czterech komisjach. 

 

Przewodniczący Rady przerwał dyskusję. Powiedział, że taka sama argumentacja była na 

komisjach. Dodał, że przekonanego się nie przekona, nieprzekonanego też się nie przekona.  

 

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

podjęła uchwałę nr XXI/157/2020 w sprawie zmiany uchwały nr II/5/2018 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 4.12.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania 

Mieniem Komunalnym Rady Gminy Gizałki, która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

     

 

Uchwała nr XXI/158/2020 w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy Gizałki     

z dnia 4.12.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 

Rady Gminy Gizałki 

 



Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

  

Odczytał skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy 

Gizałki 

 

 

Kolejno wyczytani radni wyrazili zgodę do składu komisji. 

 

Rani nie zgłosili pytań. 

 

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

podjęła uchwałę nr XXI/158/2020 w sprawie zmiany uchwały nr II/6/2018 Rady Gminy 

Gizałki z dnia 4.12.2018 r. w sprawie wyboru Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej 

Rady Gminy Gizałki, która stanowi załącznik nr 20 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu. 

 

 

Uchwała nr XXI/159/2020 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2018 Rady Gminy Gizałki  

z dnia 4.12.2018 r.  w sprawie wyboru Komisji Rolnictwa i Porządku 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

  

Odczytał skład osobowy Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej Rady Gminy 

Gizałki 

 

Kolejno wyczytani radni wyrazili zgodę do składu osobowego komisji. 

 

Rani nie zgłosili pytań. 

 

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

podjęła uchwałę nr XXI/158/2020 Uchwała nr XXI/159/2020 w sprawie zmiany uchwały                   

nr II/7/2018 Rady Gminy Gizałki z dnia 4.12.2018 r.  w sprawie wyboru Komisji Rolnictwa                         

i Porządku, która stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 

 

 

PUNKT –  6 – INFORMACJA NA TEMAT ANALIZY OŚWIADCZEŃ 

MAJATKOWYCH. 
 

Wójt – odczytał informację nt. analizy złożonych oświadczeń majątkowych: sekretarza gminy, 

skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy oraz osób wydających 

decyzje administracyjne.  

 

Informacja stanowi załącznik nr 24 do protokołu 

 

Przewodniczący Rady odczytał informację nt. analizy oświadczeń majątkowych radnych. 

 

Informacja stanowi załącznik nr 25 do protokołu 



 
PUNKT – 7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

 

Wójt poinformował, że wpłynęły dwie interpelacje od radnego Zbigniewa Bachorskiego. 

Pierwsza dotyczy przebudowy drogi w m. Tomice Młynik na odcinku 1 km. Radny wnosi                            

o położenie na tej drodze dywanika asfaltowego. Argumentuje tym, że przy tej drodze mieszka 

12 rodzin (39 mieszkańców). Interpelacja została podpisana również przez mieszkańców.  

W odniesieniu do interpelacji, zweryfikowali liczbę rodzin oraz mieszkańców, która okazuje 

się  być mniejsza. Na pewno wniosek jest zasadny, ale powinien być złożony w innym trybie. 

Należało złożyć wniosek formalny do rady gminy o ujęcie w budżecie gminy tej inwestycji. 

Inwestycja powinna zostać poparta przez większość rady, ponieważ wymaga zaangażowania 

znacznych środków finansowych. Ponadto droga ta, jak wiele innych dróg ma pas jezdni                         

3-4 m, a nawet w jednym miejscu pas jezdni jest węższy. Zgodnie z wymogami bezpieczeństwa 

ruchu pas jezdni powinien mieć szerokość przynajmniej 3,5 m plus 75 cm pobocze i do tego 

mijanki. Taka droga powinna mieć szerokość przynajmniej 5 metrów. Drogi, które mogą 

otrzymać dofinansowanie środków zewnętrznych muszą mieć szerokość jezdni co najmniej               

4 m. Tym samym pas drogowy powinien mieć szerokość około 6-7 m. Żeby podejść do tej 

inwestycji należałoby: wykupić grunty, wykonać projekt inwestycji, następnie zaplanować 

realizację.   

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, jeżeli realizacja tej inwestycji byłaby ze środków budżetu 

gminy, to czy obecna szerokość drogi mogła by pozostać?  

Wójt odpowiedział, że pas jezdni musi mieć szerokość 3,5 m plus mijanki co 100 m. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy interpelacje powinien skierować do 

Przewodniczącego Rady? 

Wójt odpowiedział, że wniosek inwestycyjny powinien mieć poparcie większości rady. 

Powinien być odpowiednio sformułowany i zgłoszony na sesji. Powinno być wskazane z jakich 

środków zostanie sfinansowany. 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, czy może poprosić p. radcę, żeby pomógł napisać taki 

wniosek. Skierował wniosek do wójta, a teraz słyszy, że powinien skierować do rady gminy. 

Wójt odpowiedział, że rada musi wyrazić zgodę na realizację inwestycji. Zawsze były takie 

zasady. Jeżeli rada poprze ten wniosek i znajdziemy środki finansowe, to jak najbardziej można 

realizować tą, czy każda inną inwestycję.  

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy będzie to poddane głosowaniu? 

Wójt odpowiedział - tak.  

Dalej poinformował, że w kolejnej interpelacji radny pyta o termin zakończenia budowy ścieżki 

rowerowej Gizałki – Tomice, przy drodze nr 442. Radnemu została udzielona odpowiedź, w 

której przedstawiono obszerną historię starań odnoszącą się do budowy tej ścieżki. Na końcu 

odpowiedzi podana została istotna informacja, że wartość tej inwestycji wynosi 4,5 mln  zł. Do 

chwili obecnej zrealizowano dwa etapy budowy. Zaangażowanie środków na tą chwilę to 

prawie 1,5 mln zł. W ub. roku zaplanowali realizację na ten rok za kwotę 200 tys. zł.  Samorząd 

województwa nie ujął do realizacji tej inwestycji w roku 2020. Czynią starania aby inwestycja 



była kontynuowana w roku przyszłym. W projekcie budżetu na przyszły rok zaplanowano 

kwotę 400 tys. zł. Prawdopodobnie nie będzie to wystarczająca kwota. Obecnie trwają 

negocjacje z Urzędem Marszałkowskim, aby zaangażowanie środków ze strony gminy było jak 

najmniejsze. Realizacja tego zadania ze środków własnych nie jest możliwa. 

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał, czy w sprawie  dofinansowania wpłynęła już odpowiedź 

z Urzędu Marszałkowskiego? 

Wójt odpowiedział, że na razie nie ma odpowiedzi. Rozmawiał w tej sprawie z Dyrektorem, 

który poinformował go, że analizowali temat i wiedzą jakie odcinki można robić. Pierwszy 

odcinek do realizacji  jest na kwotę ok. 1300 tys. zł, drugi na około 900 tys. zł.  Wszystko będzie 

zależało od tego jakimi środkami będzie dysponował samorząd województwa. Jest szansa, że 

w kolejnym roku pewien etap zostanie zrealizowany. Najbardziej zależałoby nam na 

wykonaniu odcinka od Leszczycy w kierunku na Gizałki. Jest to odcinek znacznie dłuższy                          

i droższy, ale też bardziej niebezpieczny z uwagi na zakręt. Jeśli zapadną konkretne ustalenia, 

to poinformuje Radę. Jeżeli będzie trzeba zwiększyć środki, to trzeba poszukać w budżecie                     

i dołożyć.  

 Radny Zbigniew Bachorski poprosił o wykonania odcinka. 

Wójt opowiedział, że budowa tej ścieżki, to był jego autorski pomysł i od dwóch lat czynią 

starania żeby to wykonać. Dobrze, że radni popierają te działania. Trzeba wyłożyć ogromne 

środki 4,5 mln. zł. Tego typu inwestycje przy drogach krajowych, wojewódzkich są zawsze 

znacznie droższe niż przy innych drogach np. gminnych.  

 

PUNKT –  8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

PUNKT – 9 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

Radny Tadeusz Kostuj zgłosił wniosek mieszkańców w sprawie zamontowania tablicy 

ogłoszeniowej na ul. Długiej w Szymanowicach.  

Dodał, że na posiedzeniu Komisji Budżetu skierował prośbę do wójta, żeby każdy wniosek 

mieszkańców był realizowany. Uważa, że tu nie należy stosować bardzo biurokratycznych 

reguł, ponieważ każdy wniosek, również nie zgłoszony na piśmie ma wagę prawną. 

Przypomniał, że zgłosił wniosek mieszkańców, w którym jest m. innymi prośba o oświetlenie 

i rozpoczęcie budowy chodnika. Dodał, że na wniosek musi być udzielona odpowiedź. 

Podziękował za zrealizowanie wniosku o uzupełnienie pobocza.  

Wójt – odpowiedział, że większość tablic informacyjnych została zakupiona ze środków 

budżetu gminy. Koszt tablicy to ok. 2 tys. zł. Każda miejscowość ma przynajmniej jedną 

tablicę. Natomiast jeżeli potrzeba jest więcej, podał przykład sołectw: Czołnochów i Tomice, 

które zakupu dokonały z Funduszu Sołeckiego i w tej chwili mają po trzy tablice.  

Ulica Aleja Niepodległości w Szymanowicach – na poboczu tej drogi są dwa miejsca gdzie są 

większe zagłębienia. Trzy tygodnie wcześniej była decyzja o naprawie, obecnie zabrakło 



kruszywa,  czekają na dowóz. Dodał, że jest to pilny temat i naprawy wykonają jak najszybciej. 

Natomiast wypełnienie całego pobocza wykonywali około 2-3 lata wstecz. Wymaga to 

zaangażowania środków na poziomie 18-20 tys. zł. Należy to wykonać w przyszłym roku.                      

W tym roku nie ma już środków w budżecie. 

Przypomniał, że każdy wniosek, który dotyczy inwestycji i zaangażowania znacznych środków 

finansowych oraz ujęcia w budżecie wymaga akceptacji rady. Radny zgłasza na sesji wniosek 

formalny należy też wskazać środki finansowe na realizację inwestycji. Rada nad tym głosuje 

i jeżeli wniosek przechodzi, to inwestycja jest realizowana. 

Radny Zbigniew Bachorski  zapytał, jak będą ustalać budżet na przyszły rok, to wnioski 

formalne można zgłaszać? 

Wójt odpowiedział -  tak, oczywiście.  

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, jeżeli radny występuje w imieniu mieszkańców, to 

pierwszym etapem jest załatwienie środków przez wójta, po to jest Urząd, nie robi tego radny. 

Również projekty i inne środki załatwia Urząd. Radny może wskazać środki, wystąpić                              

o przesunięcia. Jest okres pandemii niektóre środki nie są wykorzystane i te środki można 

przesunąć na budowę chodnika, czy inne. I w tym trybie to widzi. 

Wójt odpowiedział, że  zgadza się z radnym w przypadku drobnych inwestycji, które są 

zapisane w  paragrafach budżetu  i dotyczą:  bieżącego utrzymania dróg, oświetlenia itd. Każdy 

wniosek inwestycyjny radnego jest ważny, ale wymaga akceptacji większości rady.  

Dodał, że gmina Gizałki jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych, co stwierdziły 

instytucje zewnętrzne. Z tego tytułu Gmina otrzymała wyróżnienia i nagrody. Pozyskujemy 

środki najefektywniej w całym regionie. I nie można powiedzieć, że się nie staramy. Każdego 

roku przedstawia radzie ile środków udało się pozyskać i czasem jest tak, że ilość 

zaangażowanych środków własnych jest prawie taka sama jak środków pozyskanych. Każda 

inwestycja musi być zaakceptowana przez większość rady. Nie może występować                            

z inwestycjami, których nie będzie akceptowała rada.  

Radny Jacek Dąbrowski  powiedział, że 7 grudnia br. za pomocą poczty elektronicznej złożył 

interpelację. Zapytał, czy interpelacja wpłynęła do Wójta? 

Wójt – odpowiedział, że otrzymał interpelację.   

Radny Mariusz Szczepaniak w imieniu mieszkańców złożył wójtowi podziękowanie za 

postawienie przystanku w m. Nowa Wieś. Dodał, gdy sytuacja epidemiologiczna ulegnie 

poprawie mieszkańcy chętnie będą korzystać.  

Radny Andrzej Kaczmarek w imieniu mieszkańców miejscowości Leszczyca złożył wójtowi 

podziękowanie za zainstalowanie 13 lamp przy drodze. W imieniu mieszkańców                                       

m.  Czołnochów podziękował za założenie 1 lampy. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy należy złożyć wniosek o założenie 2-3 lamp                           

w Tomicach, ponieważ, zakończono  stawianie lamp w Leszczycy, a dalej jest m. Tomice.  

Wójt powiedział, że na ostatniej sesji zarzucono mu niegospodarność, co go bardzo poruszyło. 

Zadanie założenia lamp dotyczyło m. Leszczyca, konkretnej drogi i tak to zostało zrobione. 

Natomiast można zawsze tą inwestycję rozbudować np. w kierunku Wierzchów lub innej 



miejscowości. Musi być na to akceptacja rady. Jeżeli ujmą zadanie w budżecie gminy jako 

rozbudowa tego typu sieci, to będzie to realizował, ale muszą to razem ustalić. 

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że trochę zabrakło lamp. 

Wójt powiedział, że nie zabrakło, ponieważ inwestycja dotyczyła m. Leszczyca i konkretnej 

drogi. Nikt nigdy nie wspominał, że ta inwestycja ma być poszerzona o kolejną miejscowość. 

Mogliby tą inwestycję kontynuować do Wierzchów, tam mamy 3 budynki na odcinku                      

1,5 km. Dodał, że w tym przypadku można by być posądzonym o niegospodarność. 

Przewodniczący Rady poprosił, żeby po zakończeniu sesji pozostali członkowie Komisji  

Oświaty oraz przewodniczący poszczególny komisji.  

Następnie poinformował, że na dzień 30 grudnia 2020 r. została zaplanowana sesja. 

Przewodniczący Rady na zakończenie złożył życzenia świąteczne i noworoczne.  

 

PUNKT – 10 –  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

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

Gminy Gizałki o godz. 14.00 

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak              Roman Rojewski 

 


