
PROTOKÓŁ  Nr LX/2022 
z obrad  LX sesji  Rady Gminy  Daszyna w dniu  5 września 2022 r. 

 
Punkt 1 porządku obrad: otwarcie sesji, stwierdzenie kworum 
 
 Przewodniczący Rady – Tadeusz Dymny otworzył obrady  LX sesji Rady Gminy Daszyna. 
Powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wojtera, Z-cę Wójta Zbigniewa 
Cywińskiego. Stwierdził  kworum-obecnych 14 radnych. Nie obecna radna Renata Krokos.  
Wylosowano numer  3 z listy radnych Krzysztof Budka, który  rozpoczynał  głosowania. 
Przewodniczący zaproponował do odczytywania imiennego wykazu radnych w głosowaniach,  
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 zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na  

    lata 2022-2036. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Daszyna na 2022 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego  

    Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania  

    nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Daszyna. 

7. Sprawy różne. 

8. Zakończenie obrad. 

 

Wójt Gminy zgłosił wniosek o wprowadzenie do porządku obrady  uchwałę w sprawie 

zmiany uchwały XXVII/129/2016 rady Gminy w Daszynie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Daszyna za lata 2016-2023. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta o poszerzenie porządku obrad. 

Wynik głosowania: 

za                                     14 

przeciw                              0 

wstrzymujące                    0 

 Wniosek przyjęto jednogłośnie. 

 

Porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco: 

 

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na  

    lata 2022-2036. 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Daszyna na 2022 rok. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego 

    Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania  

    nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Daszyna. 

 



7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVII/129/2016 rady Gminy w Daszynie 

    z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy  

    Daszyna za lata 2016-2023. 

8. Sprawy różne. 

9. Zakończenie obrad. 

 

Porządek obrad po zmianach przyjęto jednogłośnie -14 głosami „za”. 

 

Punkt 3 porządku obrad: uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej 
Gminy Daszyna na lata 2022-2036 
 
Z-ca Wójta Zb.Cywiński odczytał objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Daszyna na lata 2022-2036. 
 
Przewodniczący poprosił o szersze omówienie pkt. 2b objaśnienia (str.1) kwoto długu. 
 
Wójt wyjaśnił, że planowane jest zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 400 496 zł. 
Kwota 50 000 zł dotyczy wydatków na przebudowe drogi Jabłonna-Karkoszki. Trwa 
procedura przetargowa, aby móc to zrealizować. Gmina otrzymała dofinansowania 50% 
kosztów zadania. Koszt po stronie gminy to ponad 600 000 zł i dokładamy 50 000 zł aby 
podpisać umowę i rozpocząć realizację. 
Druga kwota 350 496 zł, która będzie pochodzić z pożyczki umarzalnej z WFOŚiGW, aby spiąć 
zadanie w Drzykozach . 
 
Radny St.Kamiński zapytał czy 50 000 zł  na drogę w Jabłonnej pochodzi z pożyczki, która 
rada będzie głosowała, czy ze środków własnych budżetu gminy . 
 
Z-ca Wójta odpowiedział, że środki na drogę Jabłonna pochodzą ze środków własnych 
budżetu gminy, pożyczka przeznaczona jest na inne zadanie .  
 
Wójt powiedział, że jeżeli chodzi o drogę w Jabłonnej na kwotę 1200 000 zł, gdzie brakowało 
50 000 zł. Te pieniądze będą dołożone z budżetu gminy. Jest to ostateczna kwota spinająca 
całość zadania i pozwalająca na podpisanie umowy z wykonawcą. 
 
Zakończono dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Daszyna na lata 2022-2036 i poddał pod głosowanie. 
Wynik głosowania: 
za                                            14 
przeciw                                    0 
wstrzymujące                         0 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
 
 
 



 Punkt 4 porządku obrad: uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2022 
rok. 
 
Z-ca Wójta Zb.Cywiński odczytał objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
Radna A.Błaszczyk-Bawej zapytała które zadani inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 
zostały już zrealizowane. 
 
Wójt odpowiedział, że zadania w ramach funduszu sołeckiego są w trakcie realizacji. 
Zaawansowanie w poszczególnych sołectwach jest zróżnicowane. Nie mniej jednak apel do 
sołtysów o zaangażowanie w realizacje przyjętych założeń funduszu, ponieważ musza być 
wykonane do końca roku. W niektórych projektach brakuje pieniędzy z powodu inflacji, która 
spowodowała znaczne wzrosty cen towarów i usług. Będzie przygotowana pisemna 
informacja na temat realizacji funduszu sołeckiego na terenie gminy Daszyna. 
 
Radna M.Słomczyńska stwierdziła, że w sołectwie Koryta nic się nie dzieje z realizacją zadnia 
w ramach funduszu sołeckiego, którym jest utwardzenie drogi do kotłowni. Kiedy będzie to 
rozpoczęte i jakim materiałem będzie utwardzana nawierzchnia drogi. 
 
Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o drogę do kotłowni w Korytach problem polega na tym, 
że jest ona wyłożona płytami, na które latami nakładano różnego rodzaju materiał. Płyty nie 
przepuszczają wody. Żeby teraz dobrze wykonać nawierzchnie albo trzeba wykorytować, 
albo usunąć płyty. Ewentualnie nałożyć inna stała warstwę. Wyłoniony został wykonawca do 
remontu dróg gruntowych. W Korytach musi być nawieziony gruby materiał. Środki na ten 
cel w ramach funduszu są zabezpieczone, ale przy obecnym wzroście cen może ich nie 
wystarczyć. 
 
Radna M.Słomczyńska stwierdziła, że w ubiegłym roku w budżecie była zabezpieczona kwota  
30 000 zł na te drogę i nie  wykorzystana, więc można te pieniądze przeznaczyć w tym roku 
na ten cel.  
 
Zakończono dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2022 rok i 
poddał pod głosowanie. Wynik głosowania: 
za                                       14 
przeciw                               0 
wstrzymujące                    0 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 
      
Punkt 5 porządku obrad: uchwała w sprawie   zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Z-ca Wójta ZB.Cywiński poinformował, że planuje się zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW         
w Łodzi w kwocie 350 496 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja i 
rozbudowa istniejącego budynku w Drzykozach w celu dostosowania do świadczenia usług 
pomocy społecznej oraz zakupu wyposażenia obiektu – II etap.                                            



Pożyczkę zaciągamy w 2022 roku ze spłatą w latach 2023-2027. Po spłacie 50% jest 
możliwość umorzenia pozostałych 50 %. 
 
Wójt powiedział, że środki własne zastępujemy pożyczką umarzalną w 50%. Środki te            
w przyszłości można przeznaczyć na cele związane z ochroną środowiska. 
Wiceprzewodniczący J.Kiński zapytał, czy z tych środków będzie można zrealizować zadanie 
związane z rozbudową Ośrodka Zdrowia w Mazewie zamiast tych 50 000 zł, które 
przeznaczono na dożynki gminne. 
 
Wójt odpowiedział, że kwota 100 000 zł zdjęta z zadania Ośrodka Zdrowia w Mazewie,         
na najbliższej sesji zostanie przywrócona na to zadanie. 
 
 Wiceprzewodniczący J.Kiński stwierdził, że nie chodzi o to, żeby pieniądze wróciły do tabeli 
uchwały budżetowej na papierze, ale żeby było to zrealizowane. 
 
Wójt powiedział, że będą to środki na zaczątek realizacji tego zadania w Mazewie np. projekt 
i dokumentacja, jako przygotowanie do realizacji zadnia. 
 
Zakończono dyskusję. 
 
Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie   zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i poddał pod 
głosowanie. Wynik głosowania: 
za                                       7 
przeciw                             0 
wstrzymujące                  7 
Uchwałę przyjęto większością głosów.  
 
 
Punkt 6 porządku obrad: uchwała w sprawie  zmiany uchwały w sprawie regulaminu 
wynagradzania  nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę 
Daszyna. 
  
Pracownik Urzędu Gminy przedstawił uzasadnienie do wprowadzanych zmian w uchwale, 
które wynikają ze zmiany ustawy Karta Nauczyciela. Ustawa zlikwidowała pojęcie nauczyciela 
stażysty i kontraktowego, zastępując nauczycielem początkującym. Dlatego należało 
dostosować zapisy uchwały do  zawartych w ustawie. 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu 
wynagradzania  nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Daszyna 
i poddał pod głosowanie. Wynik głosowania: 
za                                   14 
przeciw                           0 
wstrzymujące                0 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 
 



 
 
  
 Punkt 7 porządku obrad: uchwała w sprawie zmiany uchwały XXVII/129/2016 rady Gminy 
w Daszynie  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy  Daszyna za lata 2016-2023. 
      
Wójt wyjaśnił, że zmiana PRL jest związana z aplikowaniem o środki unijne. Jest możliwość 
uzyskania dofinansowania 70% środków kwalifikowanych. Są to środki z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego. Aby spełnić wymogi konieczne jest dostosowanie zapisów PRL. 
 
Radny M.Chwiałkowski stwierdził, że zmiana dotyczy gospodarki wodno-ściekowej oraz 
drogi, gdzie te inwestycje maja być realizowane. 
 
Z-ca Wójta wyjaśnił, że w ramach gospodarki wodno-ściekowej złożono wniosek o 
dofinansowanie w ramach PROW-u na rozbudowę kanalizacji w Daszynie. Jeżeli chodzi          
o drogę jest projekt przebudowy drogi gruntowej na bitumiczną na odcinku Mazew-Lipówka, 
Sławoszew-Koryta. Realizacja nastąpi z chwilą pojawienia się środków. 
 
Wójt powiedział, że jest propozycja wykonania tego ciągu komunikacyjnego, który połączy 
miejscowości na odcinku od Koryt do Mazewa.  Są potrzeby realizacji dróg w innych 
miejscowościach, ale w tym konkursie przedstawienie takiego ciągu komunikacyjnego daje 
duże szanse na uzyskanie dofinansowania. Ten ciąg komunikacyjny najbardziej spełnia te 
kryteria i scala całą gminę. Droga zaczyna się od Animex-u i kończy w Mazewie. 
 
Radna A. Błaszczyk-Bawej stwierdziła, że zawsze są projektowane inne drogi niż na jej terenie 
wyborczym. Droga Rzedków-Ogrodzona, którą przejeżdża cała północna część gminy jest 
praktycznie nie przejezdna. Jest droga gruntowa w kierunku Głogowej, którą mieszkańcy 
sami naprawiają. Dlaczego Wójt nie widzi tej części gminy i stanu dróg . 
 
Wójt odpowiedział, że drogi na Sołectwie Rzędków-Ogrodzona mają różne numeracje  
i w tym konkursie nie można zgłaszać dróg z różnymi numerami. Zgłoszona droga Mazew-
Lipówka i Sławoszew-Koryta posiadają ten sam numer. Przebudowie podlega tylko  część 
gruntowa tych dróg zaczynająca się od Lipówki przez Jarochówek- Sławoszew-Koryta. Łącznie 
jest to odcinek liczący 5 kilometrów. 
 
Obrady sesji opuścił radny D.Kowalczyk.  Obecnych na sali 13 radnych.      
 
Z-ca Wójta Zb.Cywiński powiedział, że rozbudowa kanalizacji rozpoczyna się od budynku 52-
53 w kierunku osiedla oraz po stronie zachodniej drogi krajowej w kierunku Sławoszewa. Nie 
obejmuje przyłączy do posesji. 
Zakończono dyskusję. 
 
 
 
 



Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zmiany uchwały XXVII/129/2016 rady Gminy w 
Daszynie  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Lokalnego 
Gminy  Daszyna za lata 2016-2023 i poddał pod głosowanie. Wyniki głosowania: 
za                                   13 
przeciw                           0 
wstrzymujące                0 
Uchwałę przyjęto jednogłośnie 
Punkt 8 porządku obrad: Sprawy różne: 
 
Wójta poinformował o pożarze w budynku w Drzykozach, który służy uchodźcom  z Ukrainy. 
Sytuacja jest bardzo poważna, budynek uległ zniszczeniu, ale na szczęście nikomu nic się nie 
stało. Obiekt jest ubezpieczony i kwota z  ubezpieczenia powinna pokryć na usunięcie strat  
Uchodźcy zostali tymczasowo zakwaterowania w pozostałych budynkach na terenie gminy. 
Powołany został biegły do ustalenia przyczyny pożaru. Część budynku musi być wyłączona z 
użytkowania.    
Wójt stwierdził, że Dożynki Gminne, które odbyły się 28 sierpnia w Daszynie zostały bardzo 
dobrze  odebranie przez uczestników. Wydatki zmieściły się w ramach zaplanowanych 
środków. 
 
Wiceprzewodniczący J.Kiński stwierdził, że na poprzedniej sesji Rada upoważniła Wójta do 
przesunięć budżetowych w ramach wydatkowania środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy 
przebywającym na terenie gminy Daszyna. Wójt zapewnił, że raz w miesiącu będzie 
przedstawiał radzie sprawozdanie z wydatkowania tych środków, ale poszło to w niepamięć   
i sprawozdań nie ma. 
 
Przewodniczący Rady zapewnił, że na najbliższej sesji będzie punkt dotyczący informacji 
wójta o wydatkowaniu środków na uchodźców. 
 
Radna M.Słomczyńska zapytała o wycinkę drzew przy drodze w Korytach. Kiedy to nastąpi? 
 
Wójt odpowiedział, że jest zgoda na usunięcie tych drzew. W pierwszej kolejności będą mieli 
prawo wycinki właściciele gruntów przy pasie drogowym gdzie rosną drzewa. 
 
Radna M.Słomczyńska zapytała czy w sytuacji gdy właściciel gruntu nie będzie 
zainteresowany wycinką drzewa, ktoś inny może wyciąć i zabrać drzewo. 
 
Wójt odpowiedział, że jeżeli właściciel nie będzie zainteresowany wycięciem drzewa dokona 
tego Firma i jednocześnie zabierze drzewo. 
 
Radny R.Modrzyński zapytał czy strażacy ochotnicy biorący udział w akcjach ratunkowych 
otrzymują w terminie wypłatę ekwiwalentu. 
 
Wójt odpowiedział, że nie słyszał aby były jakieś opóźnienia w wypłatach ekwiwalentu dla 
strażaków. Wypłata następuje na podstawie przesłanych przez Powiatową Straż Pożarną  
potwierdzeń udziału w akcji. 
 



Sołtys A.Olesiński stwierdził, że z powodu znacznego wzrostu cen w 2022 roku są problemy   
z realizacja założeń w ramach funduszu sołeckiego. W przypadku sołectwa Rzędków brakuje 
5000 zł.  
 
Wójt potwierdził, że znaczne wzrosty cen utrudniają realizację założeń przyjętych w ramach 
środków funduszu sołeckiego. Pytanie czy zmniejszy zakres zadania, czy poszukać sponsora. 
Jeżeli gmina dołoży jednemu sołectwu, to pozostałe będą miały uzasadnione pretensje 
dlaczego nie otrzymali dofinansowania.  
 
Przewodniczący zaproponował, aby Wójt przygotował harmonogram realizacji funduszu 
sołeckiego na terenie gminy. 
 
Wójt stwierdził, że nie wszyscy sołtysi współpracują  z urzędem w zakresie tym zakresie. Są 
sołectwa gdzie nic się nie dzieje z realizacją funduszu sołeckiego. Fundusz realizuje sołectwo 
przy współpracy gminy. Będzie na najbliższą sesję będzie przygotowana analiza 
wykorzystania funduszu sołeckiego. 
 
Radna A.Błaszczyk-Bawej zapytała o realizację przez gminę montażu ogniw fotowoltaicznych. 
Mieszkańcy złożyli wnioski do gminy i temat ucichł. Nie ma żadnej informacji czy będzie to 
realizowane. Jeżeli nie będzie, to osoby zainteresowane poszukają  wykonawców we 
własnym zakresie. Należy poinformować mieszkańców na jakim etapie jest realizacja tego 
projektu. 
 
Wójt poinformował, że GOPS przyjmuje wnioski na dodatek węglowy . Zachęcał 
mieszkańców do składania wniosków . 
 
       
Punkt 9 porządku obrad: Zakończenie obrad 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął  LX sesję Rady 
Gminy Daszyna. 
 

Przewodniczący Rady Gminy Daszyna 
Tadeusz Dymny 

 
 
 
 
Protokołowała : 
D.Kaźmierczak 


