
Protokół nr XXII/2020 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

30 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 14:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

 

Następnie stwierdził kworum Sesji (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XXII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XXI Sesji Rady Gminy Gizałki. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał: 

 

1) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok; 

 

2) w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy 

Gizałki na 2021 rok; 

 

3) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 

2021 -2031;  

-  odczytanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gizałki na lata 2021 -2031;  

-  przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;  

-  dyskusja nad projektem uchwały; 

-  głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek; 

-  głosowanie uchwały.  

 

4) w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 

-  odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2021;  



-  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały   

budżetowej na rok 2021;  

-  odczytanie opinii komisji stałych o projekcie budżetu na rok 2021;  

-  przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;  

-  dyskusja nad projektem uchwały; 

-  głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek; 

-  głosowanie uchwały.  

 

6. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Informacje i wolne wnioski. 

9. Zakończenie obrad. 
 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad? 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

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 XXI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są pytania, uwagi do protokołu? 

Radny Tadeusz Kostuj – zgłosił poprawki do protokołu. Powiedział, że mówił o zarzutach 

posła, że w Polsce nie ma prasy, tej wolności. Powiedział, że zwrócił wówczas uwagę na 

odpowiednie zarządzanie w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, bo jak wiemy w Europie 

jest dużo incydentów, do Polski na szczęście to nie doszło. W protokole jest błędny zapis: 

antyterrorystycznych zamiast terrorystycznych. Kolejna sprawa - poseł wypowiadał się na 

temat bezrobocia, (błędny zapis zamiast prasy zapisano pracy). 

Przewodniczący Rady powiedział, że poprawność zapisu zostanie rozstrzygnięta po 

odsłuchaniu nagrania  z sesji.    

Przy 14 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz 1 „wstrzymującym się”  Rada 

Gminy przyjęła protokół z XXI 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? 

 

Radni nie zgłosili pytań. 

 



Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 
 

Uchwała nr XXII/160/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 

2021 rok 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań. 

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

podjęła uchwałę nr XXII/160/2020 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej 

na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXII/161/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady 

Gminy Gizałki na 2021 rok 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały. 

Radni nie mieli pytań. 

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

podjęła uchwałę nr XXII/161/2020 w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych 

Rady Gminy Gizałki na 2021 rok, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Uchwala nr XXVII/162/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki 

na lata 2021 -2031  

 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.  

 

-  przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu;  

 

Wójt złożył autopoprawkę, która stanowi załącznik nr 9 do uchwały. 

 

- dyskusja nad projektem uchwały 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy w tym roku wpłynęły środki z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych i czy miały być przeznaczone na inwestycje realizowane w tym roku, czy 

można je przesunąć?  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że o tym pan wójt właśnie informował, tego dotyczy 

autopoprawka. 



Wójt odpowiedział, że pieniądze wpłynęły w tym roku i można je wydatkować w ciągu 

kolejnych trzech lat, do końca roku 2022. Dlatego zaplanowano jedną z największych 

inwestycji drogowych, (która jest zapisana w budżecie) jest to droga Szymanowice –Tomice, 

pod warunkiem, że otrzymamy kolejną dotację na uzupełnienie brakujących środków. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy ta kwota wchodzi w 1mln 200 tys. zł ? 

Wójt odpowiedział - tak jest, dokładnie. Został ogłoszony przetarg, przedstawi to radnym                   

w wolnych głosach i wnioskach.  

- głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek wójta  

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

przyjęła autopoprawki wójta, autopoprawki stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

-  głosowanie uchwały  

 

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

przyjęła uchwałę nr XXVII/162/2020 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2021 -2031, która stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

 

Uchwała nr XXII/163/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.  

 -  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej 

na rok 2021 

 

Skarbnik Gminy Donata Potocka odczytała Uchwałę Nr SO-0952/29/4/Ka/2020 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2020 roku                          

w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Gizałki na 2021 rok.  

 

Opinia jest pozytywna z uwagami opisowymi w pkt V i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. 

 

-  odczytanie opinii komisji stałych o projekcie budżetu na rok 2021  

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Jacek Janiszewski przedstawił opinię Komisji 

Rewizyjnej o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2021 rok. Opinia jest pozytywna. 

  

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – Zenon Andrzejewski  przedstawił opinię 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2021 rok. Opinia jest 

pozytywna. 

  

Przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem Komunalnym - 

Tadeusz Kostuj przedstawił opinię Komisji Budżetu Finansów i Gospodarowania Mieniem 

Komunalnym o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2021 rok. Opinia jest pozytywna.  

 



Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej – Krzysztof 

Walendowski przedstawił opinię Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej                                   

o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2021 rok. Opinia jest pozytywna. 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego - Henryk Osman przedstawił 

opinię Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego o projekcie budżetu Gminy Gizałki na 2021 

rok. Opinia jest pozytywna.  

 

Opinie stanowią załączniki  od 15-19 

 

-  przedstawienie autopoprawek Wójta Gminy Gizałki do projektu. 

 

Wójt złożył autopoprawkę, która stanowi załącznik nr 20 do uchwały 

 

-  dyskusja nad projektem uchwały 

 

Radny Tadeusz Kostuj  powiedział, że nawiąże do wcześniejszych wniosków z Komisji 

Budżetu i Finansów.  Występował w zakresie środków, o których tutaj była mowa m. innymi  

z Funduszy Lokalnych. Radny zapytał, kiedy był składany wniosek i jakie inne procedury były 

z tego tytułu. Jakie środki mogą wpłynąć z tych funduszy na przyszły rok? 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, jakie główne zadania zostały zaplanowane na 2021 r. 

Radny poprosił o przedstawienie najgłówniejszych, które są planowane, a które 

prawdopodobnie będą zrealizowane.  

Przewodniczący Rady  zapytał radnego, czy naprawdę nie wie co jest zaplanowane? Jest to                 

w materiałach sesyjnych. To co jest zaplanowane będzie realizowane. Dodał, że w wolnych 

głosach i wnioskach poprosi pana wójta o przekazanie informacji, która radnego ucieszy. 

Dotyczy to sołectwa Tomice, ale nie będzie wyprzedzał faktów.  

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, że pyta głównie o drogę, czy ta kwota 800 tys. zł 

będzie na ten cel. Czy wniosek formalny składać. Radny dodał, że droga w m. Tomice Młynik, 

jest dla niego najważniejsza. W budżecie jest zapisane, przebudowa drogi gminnej na ul. 

Szkolnej  w Gizałkach. 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że dla niego wszystkie drogi są bardzo ważne. Jak radny 

wie i nie musi radnego przekonywać, nie jesteśmy zasobną gminą. W pierwszej kolejności 

realizują te drogi, na które jest możliwe pozyskanie dofinansowania. Dodał, iż wiadomo 

radnemu ile środków jest przeznaczanych na inwestycje, a ile jest pozyskiwanych. A żeby 

ubiegać się o dofinansowanie, to również wiadomo radnemu, jakie warunki należy spełnić. W 

pierwszej kolejności, oczywiście Rada to zadecyduje, będą realizować te inwestycje, na które 

będzie szansa pozyskania środków.  

Radny Zbigniew Bachorski – zapytał, na które drogi?  

Przewodniczący Rady  odpowiedział, że jest to zapisane w materiałach i należy to czytać.  

Radny Krzysztof Walendowski przypomniał, że projekt budżetu radni otrzymali z dużym 

wyprzedzeniem. 

Przewodniczący Rady przypomniał, że projekt był również omawiany na wszystkich 

posiedzeniach komisji. 



Radny Krzysztof Walendowski – zwrócił uwagę, czy ponownie mają to omawiać.   

Przewodniczący Rady  poprosił wójta o  przedstawienie najważniejszych inwestycji, które 

będą realizowane. 

Wójt powiedział, że w projekcie budżetu zaplanowano budowę ścieżki rowerowej przy drodze 

wojewódzkiej nr 442 Września- Kalisz. Na ten cel zapisano kwotę - 400 tys. zł. Będą 

rozmawiali z władzami województwa wielkopolskiego, jaka kwota będzie potrzebna na 

zrealizowanie kolejnego etapu. Kolejna ważna inwestycja to budowa drogi gminnej w m. Ruda 

Wieczyńska w kierunku Łęgu. W budżecie na ten cel mamy zaplanowaną kwotę 100 tys. zł.  

Prawdopodobnie ta inwestycja będzie kosztowała około 160 tys. zł. Dodał, że liczą tu na 

wsparcie finansowe samorządu województwa wielkopolskiego, czekają za rozstrzygnięciem 

konkursu. Przebudowa drogi gminnej Szymanowice-Tomice, w budżecie mamy zaplanowaną 

kwotę 1mln 200 tys. zł. Kosztorys inwestorski jest na kwotę – 3mln 600 tys. zł. Odbył się już 

przetarg. Wpłynęło 11 ofert, z których najkorzystniejsze wahają się w przedziale pomiędzy 

1mln170 tys. zł a 2 mln 200 tys. zł, różnica jest duża. Zaplanowano tu również dołożenie 

środków z Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych. Być może jeszcze otrzymają jakąś 

dotację.  

Radny Zbigniew Bachorski – zapytał, czy te środki wchodzą? 

Wójt odpowiedział, że mogą wejść, jest szansa, że ta inwestycja będzie zrealizowana. 

Przebudowa ul. Szkolnej w Gizałkach, jest to inwestycja o niewielkim zakresie na kwotę około 

300 tys. zł. Po przetargu te wskaźniki mogą być inne. Jest złożony wniosek o dofinansowanie 

do Urzędu Marszałkowskiego. Jeśli wpłynie dotacja, to będzie można tą drogę wykonać. 

Ponadto jest zaplanowany zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla 

OSP. Na ten cel w budżecie jest zaplanowana kwota 300 tys. zł. Na zakup samochodu do 

przewozu osób niepełnosprawnych, zaplanowano kwotę 75 tys. zł. Na rozbudowę szkoły                           

w Wierzchach w budżecie jest kwota - 300 tys. zł. Po przetargu się okaże jaki będzie realny 

koszt. Jeszcze w okresie zimowym postarają się ten przetarg rozstrzygnąć, są już wstępne 

kalkulacje i projekty. Dodał, że to są ważniejsze inwestycje. Jest też dużo inwestycji                                 

o mniejszym zakresie, które są zaplanowane w ramach FS. Wcześniej radny Kostuj pytał o to, 

jakie złożono wnioski o kolejne dotacje.  

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że słusznie się o to pytał, ponieważ w ramach komisji 

łączonych objeżdżali drogi i były wówczas zgłoszone zastrzeżenia przez wielu radnych. 

Zapytał w jakim zakresie jest planowana przebudowa drogi na ul. Szkolnej? 

Wójt odpowiedział, że zaplanowano ułożenie kostki brukowej.  

Radny Zbigniew Bachorski – zapytał, czy będą tam instalowane lampy? 

Wójt odpowiedział, że nie będą, jeśli otrzymamy dotację, to przebudowa będzie robiona. Rada 

zdecyduje, ponieważ trzeba będzie zwiększyć w budżecie środki na ten cel.   

Radny Zbigniew Bachorski zapytał - kiedy, dzisiaj? 

Wójt  odpowiedział – nie.  

Przewodniczący Rady powiedział, że wiedział do czego ta dyskusja zmierza. Zapytał                          

wójta, czy ma jeszcze inne informacje do przekazania? 



Wójt odpowiedział, że zostało złożone kilka wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć 

drogowych. Jest złożony wniosek na modernizację, utworzenie PSZOKA. Na modernizację 

hydroforni w Gizałkach. Dodał, że to są poważne inwestycje, które będą realizowane, jeśli 

otrzymamy dofinansowanie. Czekamy za rozstrzygnięciem konkursów. Będzie na bieżąco 

informował. Gdy wpłyną środki wówczas trzeba będzie wprowadzić dodatkowe zadanie, 

zabezpieczyć środki własne i wprowadzić do budżetu otrzymaną dotację.  

Radny Zbigniew Bachorski poprosił, żeby przewodniczący wyjaśnił do czego zmierzamy, 

ponieważ na komisji objazdowej po drogach gminnych nie było dyskusji na temat ul. Szkolnej 

w Gizałkach. Radny zapytał, które drogi i w jakiej kolejności będziemy budować? Zwrócił 

uwagę, że gmina ma – 11mln 500 tys. zł zadłużenia i o 300 tys. zł ten dług wzrośnie. Powiedział, 

że powinni oszczędzać np. na budowę sali, bo jest to bardzo poważna inwestycja. Radny zapytał 

- według jakich zasad rozdajemy?  

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie wierzy, iż radny tego nie rozumie. Doskonale wie, 

że radny to rozumie. 

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział - tak jak pan przewodniczący. On doskonale wie              

o co chodzi. 

Przewodniczący Rady -  to dlaczego pyta? 

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział - ponieważ chce, żeby przewodniczący to wyjaśnił.  

Przewodniczący Rady  powiedział, że doskonale wie dlaczego radny zadaje takie pytania, 

spokojnie.   

Radny Zbigniew Bachorski powiedział, jeden radny pisze, drugi by musiał składać wnioski 

formalne. 

Przewodniczący Rady odpowiedział,  jeden się bardzo stara, a drugi nawet nie pomyślał a już 

mu zrobili.  

- głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek wójta  

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

przyjęła autopoprawki wójta. 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.  

 

-  głosowanie uchwały  

 

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

przyjęła uchwałę nr Uchwałę nr XXII/163/2019 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, 

która stanowi załącznik nr 22 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu.  

 

Przewodniczący Rady  – w imieniu całej Rady podziękował Pani Skarbnik i Panu Wójtowi za 

trud włożony w przygotowanie projektu budżetu. Podkreślił, że w tym roku było to nie lada 

wyzwaniem. Dodał, że przyjęty budżet zawsze starają się realizować zgodnie z wytycznymi,    

w ciągu roku będą zmiany, tego nie unikniemy. Podziękowania złożył również radnym, którzy 



jednogłośnie przyjęli budżet i jak podkreślił tym samym docenili wkład pracy nad jego 

przygotowaniem.  

PUNKT –  6 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

 

Wójt powiedział, że była jedna interpelacja Radnego Jacka Dąbrowskiego, która  dotyczyła 

wykonania oświetlenia u zbiegu dróg gminnych Wierzchy-Toporów. Odpowiedź została 

udzielona. Będą jeszcze analizowali jakie koszty będą wynikały z realizacji tej inwestycji, 

ponieważ można wykonać ją dwojako. Zainstalować oświetlenie, które jest zasilane panelem 

fotowoltaicznym. Wartość około 14-15  tys. zł. Od kwoty 12 tys. zł zaczynają się lampy, które 

można zainstalować. Ewentualnie można założyć tradycyjne oświetlenie, co wiąże się                                   

z rozbudową istniejącego oświetlenia poprzez pociągniecie linii energetycznej i założenie 

oprawy oświetleniowej. Po wyliczeniu kosztów instalacji przedstawi je radnym, będą mogli się 

odnieść do tego, czy ta inwestycja będzie realizowane, czy nie. Inwestycja szacunkowo będzie 

mieściła się pomiędzy 16 - 20 tys. zł. Po dokładnym wyliczeniu będą wiedzieli ile realnie będzie 

kosztować.  

 
PUNKT –  7 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

  

Radny Tadeusz Kostuj – powiedział, że na posiedzeniu komisji budżetu przekazał wójtowi, 

dość dużo pouczeń m. innymi, że wnioski mieszkańców, które radni realizują powinien starać 

się wprowadzić. Nie może wprowadzać wybiórczo, niektóre pomijając. Dodał, że na jeden 

wniosek mieszkańców uzyskał odpowiedź.  W piśmie jest zapis, że wójt po zatwierdzeniu przez 

Radę to zrealizuje. Dodał, że jeżeli wójt nie przedstawi wniosku i nie stara się o środki, to rada 

nie będzie tego uchwalała. Dalej Radny odczytał, że propozycje realizacji inwestycji w 2021 r.  

zostaną przedstawione radzie gminy do połowy października i po spotkaniach klubów radnych 

zaplanowane do końca września. Zwrócił uwagę, że tu jeden z radnych zgłaszał pretensje, jak 

to wygląda - nie tak powinien wyglądać samorząd. Dalej Radny odczytał - jednocześnie 

informuje, dodał, że są stwierdzenia dotyczące wytycznych w zakresie inwestycji itd. Czyli o 

zasadach, które tutaj omawialiśmy, wójt jak gdyby nie bierze tego pod uwagę. Kolejność musi 

być zatwierdzona przez radę. Kolejność wniosków nie ma nic do rzeczy. Czyli jak tu radny 

zauważył, jeden wniosek może czekać 30 lat, a drugi. Powiedział, tak nie można, wójt jest 

opłacony przez samorząd, żeby realizował te zadania, które radni zgłaszają. W kolejnej sprawie 

jest podobnie - jeśli radni zgodzą się na realizację zadania, wówczas może być zrealizowane. 

Podkreślił, czy rada się kiedyś nie zgadzała -  rada zawsze się zgadzała. Dodał, że apeluje do 

wójta, jeżeli były wnioski, przypomniał, że ostatnio umówił się z wójtem żeby przyjechał 

zobaczyć ubytek na drodze i wójt jak gdyby tego nie zaakceptował. Nie było słowa, tak proszę 

bardzo, służę. Po dwóch godzinach wójt jechał przez Szymanowice i się nie zatrzymał na tej 

drodze. Powiedział, że nie jest z tego zadowolony i przewodniczącemu również przekazywał 

tą sprawę. Musi w tym zakresie nastąpić poprawa. Podkreślił, że w związku z tym, że jest już 

nastrój noworoczny, to łagodnie merytorycznie to przedstawia. Dodał też, że petycje wpłynęły, 

wójt o nich nie wspomina. Skontaktował się z wydziałem inwestycji gdzie otrzymał odpowiedź, 

że zostały przyjęte. Część inwestycji ma być zrealizowana. Radny podkreślił, że na 

posiedzeniach klubów o niektórych inwestycjach było mówione, że będą zrobione do listopada 

i nie zostało to zrealizowane. Czyli też jest niesłowność. Tutaj radni też to zauważyli i poparli. 

Dodał, że składa to w formie próśb i uwag.  



Przewodniczący Rady odpowiedział, że też w duchu świątecznym odniesie się do wypowiedzi 

radnego. Musi to powiedzieć, że radnemu pomyliły się role na koniec roku. Zapytał, od kiedy 

to w zadaniach statutowych radny jest od nauczania p. wójta ? Zwrócił uwagę, że radny swoje 

wystąpienie zaczął od pouczenia. Przewodniczący zapytał wójta, czy jest pojętym uczniem? 

Dodał, że jak wójt będzie słuchał wykładów i nauczania radnego Kostuja, to strach się bać. 

Dodał również, że przeprasza, to tak delikatnie w duchu świątecznym. Przewodniczący zwrócił 

uwagę, że w niektórych wypowiedziach, aż się ciśnie na usta, żeby zapytać radnych, czy oni 

cokolwiek zrozumieli, co radny Kostuj mówi? Poprosił, żeby wejść w jego położenie, żeby on 

cokolwiek zrozumiał. Dodał, w duchu świątecznym, niech radny uderzy się we własną pierś                       

i nie lansuje się. 

Wójt powiedział, że każda inwestycja, która jest zaplanowana w budżecie jest przez niego 

realizowana, dokłada wszelkich możliwych starań. Jeśli jest możliwość pozyskania dotacji, 

jakiegoś wsparcia zewnętrznego, to to czynią. Mają określone kryterium w tym zakresie. Chyba 

nikt tego nie kwestionuje. Natomiast realizacja inwestycji jest związana z zaplanowaniem 

przedsięwzięcia w budżecie gminy. Taka inwestycja może być wpisana w budżet jeśli 

większość rady ją poprze, w postaci przegłosowania odpowiedniej uchwały. I nie ma innej 

możliwości. Natomiast radny Kostuj mówi tak: panie wójcie ja sobie życzę i mieszkańcy sobie 

życzą, niech wójt to podpisuje i realizuje. Odpowiada na to radnemu Kostujowi  – nie. Może 

realizować, jeśli większość rady to zatwierdzi. Dodał, iż dziwi go fakt, że radny z tak długim 

doświadczeniem w tej radzie opowiada takie rzeczy. Nigdy nie powstanie żadna inwestycja 

jeśli rada gminy jej nie przegłosuje. Natomiast można naprawić pobocze, czy wyciąć krzaki                 

w ramach bieżących prac remontowych, pielęgnacyjnych. Radny Kostuj zarzuca jemu, że nie 

był na drodze. Po komisji pojechał na drogę i widział ubytki, nie było ich dużo. Na drugi dzień 

zostały uzupełnione. Natomiast radny zarzuca jemu, że nie pojechał i nie zrobił. Sprawa 

kolejności realizacji inwestycji - to radni decydują co kolejno robimy. Muszą się spotkać 

przeanalizować, jak w przypadku lamp o które wnioskował radny Dąbrowski. Przedstawia 

radzie, jeśli rada powie, że damy radę to zrobić, znajdziemy na to środki, to robimy. Dodał, że 

nie będzie wpisywał inwestycji, jeśli większość rady jej nie poprze. 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział - czyli żadnej lampy.  

Wójt odpowiedział, że wpisze do realizacji, gdy będzie wiedział, że rada to poprze. W tej chwili 

pan radny próbuje wypatrzyć zasady działania samorządu, że wójt wpisuje i rada to realizuje.  

Radny Tadeusz Kostuj – zwrócił uwagę, że wójt  go nie będzie go pouczał, ponieważ podawał 

na niego fałszywe donosy. Już to tłumaczył, że jak był wniosek do kierowników, to wójt 

podawał na niego.  

Wójt – zapytał, jakie donosy, prosił konkretnie to przedstawić. 

Radny Tadeusz Kostuj dodał, podobnie p. przewodniczący, który popiera tylko Urząd, a czy 

nie zauważył, że reprezentuje radnych. W związku z czym przewodniczącemu poparcia nie 

daje, ponieważ robi sobie szyderę. Radny poprosił, żeby przyjąć jego uwagi z pokorą.  

Przewodniczący Rady powiedział - przykro, że stracili zaufanie radnego.   

Przewodniczący Rady Roman Rojewski  złożył życzenia świąteczne i noworoczne. Życzył, 

żeby pracowali jeden z drugim, a nie jeden przeciw drugiemu. Podkreślił, żeby rok 2021 był 

lepszy, spełniały się marzenia, układało się w rodzinach. Żeby wszyscy zgodnie pracowali. 



PUNKT –  9 – ZAKOŃCZENIE OBRAD 

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

Rady Gminy Gizałki o godz. 15:40 
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