
PROTOKÓŁ  Nr LVI/2022 
 

z obrad  LVI sesji  Rady Gminy  Daszyna w dniu  31 maja  2022 r. 
 

Punkt 1 porządku obrad: otwarcie sesji, stwierdzenie kworum 
     Przewodniczący Rady – Tadeusz Dymny otworzył obrady  LVI sesji Rady Gminy Daszyna. 
Powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wojtera. Stwierdził kworum-obecnych 
15 radnych.  
Wylosowano numer  10 z listy radnych Renata Krokos, która  rozpoczynała głosowania. 
Przewodniczący zaproponował do odczytywania imiennego wykazu radnych w głosowaniach, 
radnego  Roberta Modrzyńskiego. Nie zgłoszono innych propozycji. 
 
Punkt 2 porządku obrad: przyjęcie porządku obrad 
Przewodniczący odczytał porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie  quorum. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Przedstawienie  Raportu o stanie Gminy Daszyna za 2021 rok. 
4. Podjęcie uchwały w sprawi wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na 
część działki gminnej nr 103 położonej w obrębie geodezyjnym Walew, gm. Daszyna z 
dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym. 
5. Informacja z realizacji upoważnienia Wójta Gminy Daszyna o pomocy obywateli Ukrainy. 
6. Sprawy różne. 
7. Przyjęcie protokołu z sesji Nr LIII/2022 r.   
8.Zakończenie obrad. 
 
Punkt 3 porządku obrad: przedstawienie Raporty o stanie Gminy Daszyna za 2021rok 
 
Wójt Gminy przedstawił Radzie Raport o stanie Gminy za 2021 rok. Wszyscy radni otrzymali 
Raport w formie papierowej. Raport zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej. 
W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczono również informacje o możliwości 

zgłoszenia się do debaty przez mieszkańców gminy.  

 

Punkt 4 porządku obrad: uchwała w sprawi wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na część działki gminnej nr 103 położonej w obrębie geodezyjnym Walew, gm. 
Daszyna z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym. 
 
Wójt poinformował , że umowa z dotychczasowym dzierżawcą była zawarta do 31 maja 
2022 r. Uchwała w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy była już procedowana, ale nie 
uzyskała większości do jej podjęcia. Działka została już obsiana zgodnie z zapisami umowy. 
Zasada jest taka, że ten kto zasiał, ma prawo do zbioru plonów. Umowa będzie zawarta do 
dnia 31.12.2022 roku.  
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawi wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierżawy na część działki gminnej nr 103 położonej w obrębie geodezyjnym Walew, gm. 
Daszyna z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowymę i poddał pod 
głosowanie. Wynik głosowania: 



za                      11 
przeciw               1 
wstrzymujące    2 
Uchwałę przyjęto większością głosów. 
 
Punkt 5 porządku obrad: Informacja z realizacji upoważnienia Wójta Gminy Daszyna           
o pomocy obywateą Ukrainy 
 Wójt poinformował, że na dzień 31.05.2022 r. gmina Daszyna przyjęła 164 uchodźców z 
Ukrainy, którzy są zakwaterowani w obiektach gminnych w: 
Drzykozy           71 osób 
Walew              51 osób 
Opiesin               8 osób 
Stary Słwoszew  6 osób  
Jacków               11 osób 
Koryta Osada    10 osób. 
Pomoc z budżetu państwa na pobyt uchodźców wynosi 70 zł/osobę dobowo. Gmina 
otrzymała 653 000 zł. Wydatki w ramach tych środków,  to między innymi : usługi 
remontowe, żywność, odzież. Gmina ma obowiązek rozliczenia wydatkowanych środków na 
ten cel na dzień 31.05.2022 r. i przesłać sprawozdanie z ilości niewydatkowanych środków. 
Wykonano wiele napraw w świetlicach : podjazdy, prysznice, zakup urządzeń AGD, zakup 
łóżek, pościeli i odzieży. Otrzymane środki są wystarczające na zapewnienie godnego pobytu 
uchodźców w gminie Daszyna. Gmina nie dokłada z własnych środków. Duże wsparcie jest ze 
strony zakładów działających na terenie gminy. Firma Animex  dostarcza mięsa i produkty 
mięsne, SNS FOODS zakupił łóżka, pralkę i dostarczył produkty mięsne. Jest wielu innych 
darczyńców, którym należą się wyrazy podziękowania. Większość osób, które przybyły z 
Ukrainy  nie ma do czego wracać. Dlatego przygotowujemy się na dalszą kontynuację ich 
pobytu. Gmina otrzyma również środki na zwiększone wydatki związane z przyjęciem do 
szkół uczniów- uchodźców z Ukrainy. Gmina otrzymała 7000 zł na koszty związane z 
wydawania numerów pesel oraz 13000 zł na dożywianie w szkołach dzieci z Ukrainy.  Osoby, 
które przybyły z Ukrainy dotkniętej działaniami zbrojnymi otrzymają dodatek w wysokości 
300 zł na zagospodarowanie sfinansowanie. Przyjęcie tak dużej ilości uchodźców to ogromne 
wyzwanie i ogrom pracy. Jeżeli utrzyma się zakres wsparcia ze strony Państwa to jakoś 
udźwigniemy ten trud. Zakład Animex otwiera drugą linię produkcyjna więc będzie szansa dla 
tych osób na zatrudnienie.    
 
Radna R.Krokos- nadal jest problem z dostępem do internetu w Opiesinie-świetlica, gdzie 
przebywają uchodźcy. Nie ma tłumacza przysięgłego, który tłumaczył by dokumenty przy 
załatwianiu spraw o dodatek rodzinny. Jeżeli chodzi o podjęcie pracy, to problem polega na 
braku na terenie gminy przedszkola i świetlic w szkołach aby mamy mogła pozostawić  swoje 
dzieci. Przyjechały głownie matki z dziećmi, dla których nie ma zapewnionej opieki. 
 
Wójt Gminy-w kwestii dostępu do internetu gmina zgłosiła temat rozbudowy sieci 
internetowej. Sprawa tłumacza przysięgłego będzie załatwiona, aby uchodźcy mogli 
otrzymać zasiłek rodzinny. Jeżeli chodzi o przedszkola i świetlice, temat jest analizowany i 
czynione są działania w kierunku załatwienia.  
Zakończono dyskusję. 
 



Punkt 6 porządku obrad: Sprawy różne 
Przewodniczący odczytał, pismo Komendy Powiatowej Poliocji w sprawie przyznania 
dodatkowych środków z budżetu gminy w kwocie 7000 zł na zwiększenie liczby służb 
ponadnormatywnych na terenie gminy. 
 
 Wójt sugerował rozważenie tej kwestii mając na uwadze bezpieczeństwo nas wszystkich, 
biorąc pod uwagę znaczna ilość obcokrajowców przybywających do gminy. Jeżeli będzie taka 
wola rady temat może być analizowany. 
 
Przewodniczący stwierdził, że bezpieczeństwo mieszkańców jest bardzo istotne, ale 
pozostaje kwestia możliwości  tegorocznego budżetu gminy. 
 
Wiceprzewodniczący zaproponował, aby Wójt dokonał rozeznania finansowego i możliwości 
budżetowych w tym zakresie. 
 
Radna R. Krokos stwierdziła, że kwota 7000 zł nie jest dużym wydatkiem w kontekście całego 
budżetu gminy. Czekamy na decyzje Wójta czy ma takie środki. Na bezpieczeństwie 
mieszkańców nie ma co oszczędzać. 
 
Radni poparli przeznaczenie środków na dodatkowe patrole policji na terenie gminy 
Daszyna. 
   
Przewodniczący odczytał pismo ze Starostwa Powiatowego w Łęczycy w sprawie 
dodatkowych połączeń komunikacyjnych łączących gminę Daszyna z gminą Łęczyca. 
 
Wójt - jest to temat do analizy. Obecnie zapotrzebowanie transportowe znacznie zmalało 
ponieważ zakłady produkcyjne mają własne tabory dowożące pracowników do pracy. 
Wydatkowania z budżetu gminy środków na transport nie będzie ponieważ są duże potrzeby 
remontowe dróg na terenie gminy. Podobny problem dotyczy dróg powiatowych, których 
stan jest bardzo zły. Na najbliższą sesję wskazane jest zaproszenie przedstawiciela powiatu w 
zakresie remontu dróg. Brak jest konkretnej deklaracji w tym zakresie. 
 
Radna R.Krokos- na najbliższą sesje wskazane jest zaproszenia Starosty Powiatu Łęczyckiego  
w temacie dróg powiatowych. Wycięcia wymagają pobocza i rowy wzdłuż dróg 
powiatowych, zwłaszcza przy skrzyżowaniach. Nie ma żadnej widoczności. Kierowcy muszą 
wyjechać do połowy drogi aby upewnić się o możliwości przejazdu.  Uzupełnienia wymagają 
nawierzchnie asfaltowe na drogach w Łubnie. 
 
Przewodniczący -stwierdził, że rozważy kwestie zaproszenia na najbliższa sesję Starosty, po 
wcześniejszym uzgodnieniu z Wójtem. 
 
Radny J.Kiński- zgłosił wniosek o zaproszenie na sesje Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
w Łęczycy. 
 
Radna A.Łuczak -zgłosiła do naprawy dwie wyrwy w asfalcie na drodze gminnej w Starej 
Żelaznej. 
 



Radny Cz.Bartniak -zgłosił wykoszenie poboczy u uzupełnienie asfaltu na drodze w Jackowie. 
Gmina Grabów wykonuje drogę przez Pociechę,  czy będzie połączona z drogą po stronie 
gminy Daszyna. 
 
Wójt - Gmina Daszyna złożyła wniosek w ramach programu  Polski Ład, ale nie 
zakwalifikowaliśmy się na dofinansowanie. Niestety nie  można się od tego odwołać. Gmina 
otrzymała dofinansowanie do oczyszczalni ścieków w Daszynie. Modernizacja jest konieczna 
ponieważ po uszczelnieniu kolektora do oczyszczalni wpływają tylko ścieki. W kwestii 
bieżącego utrzymania dróg realizowana jest naprawa ubytków, a wykaszanie poboczy 
rozpocznie się od przyszłego tygodnia. Gmina Grabów  wykonuje nawierzchnie drogi od 
strony  Pociech do końca granicy gminy. Do połączenia tych dróg brakuje ok. 200mb. Jak 
będzie robiła objazd po drogach gminnych Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego 
zobaczy w terenie jak to wygląda i przedstawi swoje stanowisko czy przeznaczać jakieś środki 
na ten cel. 
 
Wiceprzewodniczący  J.Kiński –zapytał, jak przedstawia się sprawa ogniw fotowoltaicznych 
w ramach złożonego przez gminę wniosku o dofinansowanie. 
 
Wójt - po dokonanej ocenie wniosków przez Urząd Marszałkowski gmina Daszyna 
uplasowała się na liście rezerwowej. Jesteśmy na etapie odwołania się od tej oceny. Były 
ustalone kryteria, które decydowały o kolejności. Bywa tak, że gminy z listy rezerwowej przy 
wygospodarowaniu przez podmiot dotujący wolnych środków są uwzględniane do realizacji. 
Czekamy na rozstrzygniecie. 
 
Wiceprzewodniczący R.Modrzyński - czy będą jeszcze wykonywane usługi równiarka na 
drogach gminnych. 
 
Wójt - wykonano równanie dróg  w Jarochowie i Karkoszkach. W ubiegłym roku była stawka 
z kilometra, co było korzystne. W tym roku jest płatne z godziny, co znacząco podniosło 
koszty usługi. Naprawy  są sukcesywnie realizowane. 
 
Punkt 7 porządku obrad: przyjęcie protokołu z sesji. 
   
Nie wniesiono uwag do treści protokołu Nr LIII/2022 co jest jednoznaczne z przyjęciem 
protokołu. 
 
Punkt 8 porządku obrad: zakończenie obrad 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LVI sesję Rady 

Gminy Daszyna.  

Protokołował  

Danuta Kaźmierczak  

Przewodniczący Rady Gminy Daszyna 

Tadeusz Dymny 


