
PROTOKÓŁ  Nr LVII/2022 
z obrad  LVII sesji  Rady Gminy  Daszyna w dniu  23 czerwca  2022 r. 

 
Punkt 1 porządku obrad: otwarcie sesji, stwierdzenie kworum 
     Przewodniczący Rady – Tadeusz Dymny otworzył obrady  LVII sesji Rady Gminy Daszyna. 
Powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wojtera. Stwierdziła kworum-obecnych 
15 radnych.  
Wylosowano numer 13 z listy radnych- Modrzyński Robert, której  rozpoczynał 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 przedstawił porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna dla fragmentów obrębów Daszyna, 
Drzykozy, Jabłonna, Karkoszki, Krężelewice, Mazew, Mazew Kolonia, P.G.R. Koryta, 
Skrzynki, Sławoszew, Upale, Zagróbki i Żabokrzeki. 

5. Przyjęcie protokołów z sesji Nr LIV/2022, Nr LV/2022 i Nr LVI/2022.  
6. Zakończenie obrad. 
 
Radna B.Malarska zgłosiła wniosek o poszerzenie porządku obrad o punkt „Zmiany w 
składach komisji stałych Rady Gminy Daszyna. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zmianę w porządku obrad. Wynik 
głosowania: 
za                                    9  
przeciw                          6 
wstrzymujące               0 
 
Zmiana została przyjęta bezwzględną większością ustawowego składu rady. 
 
Przewodniczący przedstawił, porządek po zmianach: 
  
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum.  
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna 
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna dla fragmentów obrębów Daszyna, 
Drzykozy, Jabłonna, Karkoszki, Krężelewice, Mazew, Mazew Kolonia, P.G.R. Koryta, 
Skrzynki, Sławoszew, Upale, Zagróbki i Żabokrzeki. 

5. Zmiany w składach komisji stałych Rady Gminy Daszyna. 



6. Przyjęcie protokołów z sesji Nr LIV/2022, Nr LV/2022 i Nr LVI/2022.  
7. Zakończenie obrad. 
Przegłosowano przyjęcie porządku obrad po zmianach. Wynik głosowania: 
za                                     9 
przeciw                           6 
wstrzymujące                0 
Porządek obrad przyjęty bezwzględna większością ustawowego składu rady. 
 
Punkt 3 porządku obrad:  uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 
uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna 
  
W obradach sesji uczestniczył Pan Gabriel Ferliński – planista, który opracował projekty  
uchwał.  
 
Wójt : jeżeli chodzi o sprawę związaną ze zmianami w studium uwarunkowania, chcemy, 
żeby dostosować nasze dokumenty planistyczne, studium i plan do potrzeb budowy instalacji 
fotowoltaicznych na terenie gminy. Mamy już na naszym terenie podejmowane  działania,  
przez firmy, które chciałyby dokonać budowy instalacji fotowoltaicznych, które są 
posadowione na gruntach. Nasz plan  dopuszcza możliwość, budowania i wytwarzania 
instalacji, natomiast żeby dopełnić wszelkich formalności takie zapisy muszą być bardziej 
doprecyzowane. Dobrze by było, żebyśmy dokumenty już usystematyzowanie, ponieważ 
widzimy jaka jest sytuacja kryzysowa jeśli chodzi o energetykę. Jest duży nacisk na to, żeby 
szukać nowych rozwiązań i sposobów pozyskiwania energii. Jesteśmy terenem rolniczym i 
jednym z takich  dopuszczalnych możliwych sposobów wytwarzania energii jest fotowoltaika.  
Zgłosiły się firmy zainteresowane budową farm fotowoltaicznych, którym wydaliśmy 
pozytywne opinie co do tego, że jesteśmy zainteresowani takim inwestycjami. Dopięcie 
wszystkich formalności wymaga zapisy, które są konkretnie doprecyzowane zgodnie z 
aktualnym stanem prawnym. W związku z tym ta zmiana jest przez nas proponowana. 
Szczegóły przedstawi Pan Ferliński, planista opracowujący projekty uchwał. 
 
Pan Gabriel Ferliński -zmiana ma służyć sprawnemu  przeprowadzeniu prac nad zmianą 
studium w zakresie zagadnień i rozwiązań związanych z rozmieszczeniem na terenie gminy 
instalacji odnawialnych źródeł energii. Rada w ubiegłym  roku podejmowała już taką 
uchwałę, w której sformułowano, że przystępuje się do sporządzenia zmiany studium gminy 
Daszyna w zakresie rozmieszczania odnawialne źródła energii o  mocy powyżej 100 kW. 
W międzyczasie weszły w życie zmiany przepisów ustawy o planowaniu gospodarki 
przestrzennej. Zgłoszono do gminy  zamiar budowy farmy lub całego kompleksu  instalacji 
fotowoltaicznych o mocy dochodzącej  do 100 MW. Uchwała przedstawia  odzwierciedlenie 
terenów, które są przedmiotem  zainteresowania w zakresie budowy instalacji. Druga 
uchwała jest w sprawie przystąpienia  do sporządzania planu miejscowego dla wybranych  
terenów. Aby uchwałę  można było realizować zgodnie z celami, jakie ono miałoby służyć 
rozmieszczeniu farm fotowoltaicznych, konieczne jest wyprzedzające uchwalenia zmiany 
studium, tak, aby później uchwalając  plan miejscowy móc stwierdzić, że jego ustalenia nie 
naruszają ustaleń studium. Prace nad planem miejscowym są  wybrane dla terenów, które 
objęte  zamierzeniem inwestycyjnym związanym  z budową farmy fotowoltaicznych. 
 



Wiceprzewodniczący J.Kiński- przy uchwale z poprzedniego roku zgłaszałem  wątpliwości 

odnośnie, co będzie z indywidualnymi ogniwami fotowoltaicznymi. Już teraz, gdy na jednej  

linii jest kilka instalacji, są problemy w przepływie prądu przy dużym nasłonecznieniu. 

Powstanie bardzo duże farmy fotowoltaicznych może mieć niekorzystny wpływ na przesył 

wyprodukowanego prądu przez indywidualne instalacje  fotowoltaiczne na terenie naszej 

gminy. Należy ten temat przeanalizować, aby przyjęcie uchwał nie było ze szkoda dla 

mieszkańców gminy. 

 

Wójt – przedstawiając Radzie omawiane uchwały przystępujemy, do przygotowania  

dokumentów do całej analizy, weryfikacji  i  oceny tego oddziaływania, jeżeli chodzi o plan     

i studium. Jest to pierwszy dokument, który jest jakby początkiem procedury. Nie 

podejmujemy  uchwały o zatwierdzenie tylko, że przystępujemy  do zmiany. Natomiast, jeżeli 

chodzi o kwestię związaną z oddziaływaniem na istniejące już instalacje, to tu jest mowa o 

dużej, jakby instalacjach, które nie będą obciążały istniejącą sieć elektroenergetyczną, tylko 

będą miały niezależne, łącza energetyczne bezpośrednio skierowane do GPZ, który jest 

zlokalizowany w  Krężelewicach. W związku z tym, nie będzie tego oddziaływania  na  

istniejące instalacje sieci. Z rozmów z zakładem energetycznym, jak również dokumentów, 

które do nas przekładają, mamy potwierdzenie, że te sieci będą wyprowadzane na nowo ze 

stacji Krężelewice, bo w tej chwili mamy zasilanie, jeszcze z Łęczycy. W związku z tym pewne 

problemy, które występują na mikro instalacjach znikną. Myślę, że na te wszystkie pytania  

będzie jeszcze czasu, by odpowiedzieć. Natomiast sama, formuła przystąpienia do zmiany w 

niczym nie przeszkadza. Będzie na to czas, żebyśmy ewentualne rozmowy dyskusje 

przeprowadzili również to, co żeśmy mówili, żeby przedstawiciele zakładu energetycznego 

również  się w tej kwestii wypowiedzieli o planach, które są realizowane na naszym terenie.  

 

Wiceprzewodniczący J.Kiński,- jeśli przystąpimy do zmiany planu w zakresie  usytuowania na 

terenie gminy dużych farm fotowlaticznych to tego procesu się już nie zatrzyma. Na terenie 

gminy powstało wiele małych instalacji fotowolaticznych, które są kredytowane i co 

powiedzą mieszkańcy, jeżeli nie będą mogli w pełni korzystać ze swoich instalacji bo sieć 

będzie zablokowana przez mające powstać farmy. Jeżeli ma być rozbudowywana sieć 

energetyczna, to może poczekajmy, jak ten GPZ po naszej gminie rozprowadzić siedzi i 

wówczas mieszkańcy będą mieli zapewniony ten komfort, że nie będzie problemów z 

przesyłem energii elektrycznej.  

 

Wójt- duże farmy będą miały indywidualne wpięcie do GPZ więc ich produkcja energii nie 

będzie miała wpływu na przesył energii od małych prosumentów. Takie obawy są zupełnie 

nieuzasadnione. Natomiast, jeżeli chodzi o przystąpienia  do zmiany studium  czy 

dokumentów planistycznych, to firma w pełni pokrywa koszty. Gmina nie wydaje swoich 

pieniędzy na ten cel.  Powstanie takich farm na terenie gminy to również wzrost dochodów 

budżetu gminy.  Instalacje fotowoltaiczne to przyszłość w kierunku rozwiązania kłopotów  

energetycznych.   



Nie ma obaw, że małe instalacji poprzez nowe duże farmy ogniw fotowoltaicznych  będą  w 

jaki sposób ograniczone co do możliwości, jakby produkcji wytwarzania energii. Myślę, że 

powinniśmy to zrobić, uważamy, że to jest dla nas dla gminy  korzystne i powinniśmy, jakby 

to realizować.  

 

Pan G.Ferliński  - kwestia przeciążenia sieci  jest załatwiana na dwa sposoby. Farma w 

Korytach będzie się wpinała bezpośrednio w GPZ w Krężelwicach, więc nie będzie obciążała 

sieci rozdzielczej, która służy zaopatrzeniu, ewentualnie odbiorą energii ze stacji 

mikroinstalacji mieszkańców gminy. Druga rzecz to taka, że  nastąpił znaczy wzrost ilości 

powstałych instalacji fotowoltaicznych, a  sieci nie są przystosowane do funkcjonowania w 

takich ilościach. Dlatego teraz jest dążenie do tego, aby nawet na poziomie mikroinstalacji 

realizować magazyny energii, żeby nie było właśnie dużych dostępu. Przy tych dużych 

instalacjach na pewno są budowane magazyny energii. Generalnie są rozwiązania takie, 

które zakład energetyczny stosuje udzielając warunków  dla przyłączenia tego typu sieci, aby 

zapewnić stabilność funkcjonować  przez wszystkich odbiorców. 

 

Radna R.Krokos-  ile będzie nas jako gminę kosztowała zmiana w planie zagospodarowania i 

zmiany studium uwarunkowań, bo takie informacje jako radni nie dostaliśmy do chwili 

obecnej. 

 

Wójta- koszty związane ze zmianą ponosi firma, która jest zainteresowana postawieniem 

tych instalacji fotowoltaicznych. W ubiegłym roku  przekazali już pewna kwotę tytułem 

rozpoczęcia planowanych zmian. Natomiast, jeżeli chodzi o dalsze procedowania zmian 

planistycznych deklarują, że również koszty będą nam rekompensowane.  

 

Radna R.Krokos- rozumiem, że w 100% koszty tych zmian pokrywa firma tak gmina tutaj nie 

będzie dokładała nawet grosza to satysfakcjonująca odpowiedzi.  Jakie podmioty są 

zainteresowane montażem  fotowoltaiki. Czy to tylko osoby prywatne, czy też firmy lub  

 inne jakieś organizacje.. 

 

Wójt – firmy dokonały rozeznania na znacznej części gminy w kierunku posadowienia farm 

Głównie były zainteresowane terenami w sąsiedztwie stacji GPZ Krężelewice. Jedna 

lokalizacja ma być w Korytach, a druga w Mazewie Kolonia. Firma zgłosiła, że będzie robiła 

jeszcze rozdzielnie w obrębach Drzykozy, Zagróbki . 

 

Radna R.Krokos- czy wśród tych działek, które ewentualnie są potencjalnymi kandydatami 

do zamontowania takich instalacji znalazła się jakaś działka gminna. Uważam, że jeżeli gmina 

zezwala i ma takie działki, to powinna jako pierwsza partycypować w tym, żeby, farm 

fotowoltaicznych  w pierwszej kolejności stanęły na działkach gminnych, przynosiły korzyści 

gminie. Nie jestem przeciwniczką  montowania. 



Nie znam się na technicznych sprawach, też. posiadam taka instalację. jeżeli gmina mamy 

działki,  które nie nadają się do  uprawy, albo nie wiem, co tam z nimi się dzieje, to można je 

przeznaczyć na ten cel i czerpać jakieś zyski. 

 

Wójt  jeżeli chodzi o nasze działki gminy, jak najbardziej jesteśmy zainteresowani,  żeby 

również na naszych działkach te instalacje powstały. Też tutaj kierunki są brane pod uwagę, 

że chodzi o rozmowę z potencjalnymi inwestorami. Jeżeli taka Wola będzie rady i firma 

wyrazi taki akces będą instalacje montowane na gminnych działkach. Gmina będzie z tego 

tytułu odnotowywała wpływy z podatków.   

Zakończono dyskusję. 

 

Przewodniczący  odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium 

uwarunkowań   i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna i poddał pod 

głosowanie. Wynik głosowania: 

za                         12 

przeciw                 0 

wstrzymujące        3 

Uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

Punkt 4 porządku obrad uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna dla fragmentów obrębów Daszyna, 
Drzykozy, Jabłonna, Karkoszki, Krężelewice, Mazew, Mazew Kolonia, P.G.R. Koryta, Skrzynki, 
Sławoszew, Upale, Zagróbki i Żabokrzeki. 
 
Wójt- jest to kwestia analogiczna do omawianej uchwały w punkcie poprzednim. Uchwała 

jest kolejnym etapem wcześniej przyjętej uchwały. 

Nie zgłoszono pytań. 

 

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Daszyna dla fragmentów obrębów Daszyna, 
Drzykozy, Jabłonna, Karkoszki, Krężelewice, Mazew, Mazew Kolonia, P.G.R. Koryta, Skrzynki, 
Sławoszew, Upale, Zagróbki i Żabokrzeki i poddał pod głosowanie.  
Wynik głosowania: 
za                         12 

przeciw                 0 

wstrzymujące      3 

Uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

Punkt 5 porządku obrad zmiany w składach komisji stałych rady gminy  

 

Radna B.Malarska zgłosiła wniosek o odwołanie radnego Dariusza Kowalczyka z funkcji 

przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. 

 



Przewodniczący poddał wniosek  pod głosowanie. Wynik głosowania. 

za                      8 

przeciw            1 

wstrzymujący  6 

 

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego i poddał pod głosowanie. Wyniki głosowania: 

za                           8 

przeciw                 0 

wstrzymujące      7 

Uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

Zgłoszono radnego Jarosława Kińskiego, jako kandydata na przewodniczącego Komisji 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. 

 

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego i poddał pod głosowanie. Wyniki głosowania: 

za                            8 

przeciw                  0 

wstrzymujące       7 

Uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

Radna B.Malarska zgłosiła wniosek o odwołanie ze składu Komisji Rewizyjnej radnego Marka 

Chwiałkowskiego. 

 

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. Wyniki głosowania: 

za                          8   

przeciw                5 

wstrzymujące     2  

Wniosek przyjęto większością głosów. 

 

Radny Cz.Bartniak zgłosił wniosek o odwołanie ze składu Komisji Rewizyjnej radną Annę 

Łuczak.  

 

Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie. Wynik głosowania: 

za                                  8 

przeciw                        7 

wstrzymujące             0 

Wniosek został przyjęty większością głosów. 

Obrady sesji opuściła radna Renata Krokos. Obecnych na sali -14 radnych 

 



Do składu Komisji Rewizyjnej zgłoszono następujące kandydatury: 

1) Beata Malarska (wyraziła zgodę)  

za                           8  

przeciw                 2 

wstrzymujące      4        

2) Krzysztof Budka (wyraził zgodę) 

 za                           8  

przeciw                  2 

wstrzymujące       4        

 

Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono radną Beatę Malarską (wyraziła zgodę) 

za                                  8 

przeciw                        2 

wstrzymujące             4 

Obrady sesji opuścili radni : M.Chwiałkowski i M.Słomczyńska. Obecnych na sali 12 radnych.  

 

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej 

i poddał pod głosowanie. Wynik głosowania: 

za                                            8 

przeciw                                  2 

wstrzymujące                       2 

uchwałę przyjęto większością głosów. 

 

Punkt 6 porządku obrad: przyjęcie protokołów z obrad sesji 

 

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołów: Nr LIV/2022 i Nr LV/2022 w związku z tym 

należy uznać protokoły za przyjęte. 

 

Punkt 7 porządku obrad: zakończenie obrad. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LVII sesję Rady 

Gminy Daszyna.  

 
Protokołował  

Danuta Kaźmierczak  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Daszyna 

Tadeusz Dymny 

 

 
 


