
PROTOKÓŁ  Nr LXI/2022 
z obrad  LXI sesji  Rady Gminy  Daszyna w dniu  3 października 2022 r. 

zwołana na wniosek Wójta Gminy Daszyna 
 

Punkt 1 porządku obrad: otwarcie sesji, stwierdzenie kworum 
 
 Przewodniczący Rady – Tadeusz Dymny otworzył obrady  LXI sesji Rady Gminy Daszyna. 
Powitał radnych, sołtysów, Wójta Gminy Zbigniewa Wojtera.  
Stwierdziła kworum-obecnych 14 radnych. Nieobecna rada Bogusława Kaganiec. 
Wylosowano numer  1 z listy radnych Czesław Bartniak, który  rozpoczynał  głosowania. 
Przewodniczący zaproponował do odczytywania imiennego wykazu radnych w głosowaniach,  
Roberta Modrzyńskiego. Nie zgłoszono innych propozycji. 
Przewodniczący odczytał wniosek Wójta o zwołanie sesji. 
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad: 
1. Otwarcie obrad, stwierdzenie kworum. 
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Daszyna na  
    lata 2022-3036. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna na 2022 rok. 
4. Zakończenie obrad. 
 
 
Punkt 2 porządku obrad: uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Daszyna na lata 2022-3036. 
 

Z-ca Wójta odczytał objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Daszyna na lata 2022-2036. 

 

Radny M.Chwiałkowski poprosił o szersze omówienie zmiany dotyczącej zwiększenia 

kosztów na drogę Osędowice. 

 

Z-ca Wójta Zb.Cywiński poinformował, że zmiana dotyczy wzrostu kosztów realizacji 

planowanego odcinka drogi Osędowice. Gmina wystąpiła o zwiększenie dotacji o 100 000 zł, 

ale nie ma jeszcze odpowiedzi. Termin wykonania zadania jest do 31 października 2022 r. 

dlatego jest konieczne zabezpieczenie środków własnych. Zmniejszamy środki na zdanie w 

Drzykozach-II etap i dokładamy na drogę w Osędowicach o długości 740mb. 

 

Wiceprzewodniczący J.Kiński zapytał czy podpisana jest już umowa z wykonawcą. Było 

posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, posiedzenie wspólne komisji 

stałych  i nikt radnych nie poinformował o zaistniałej sytuacji braku środków. Wójt po raz 

kolejny wychodzi założenia sam o wszystkim decyduje i o niczym nie informuje radnych. 

 

Wójt stwierdził, że temat drogi w Osędowicach był już procedowany. Przyjęto kwotę, która 

po przetargu okazała się niewystarczająca. Wartość drogi wzrosła. Gmina otrzymała dotację. 

Plan był przygotowany w okresie styczeń-luty 2022, w od tego czasu ceny surowców i usług 

znacznie wzrosły. Realizacja zadnia jest do końca października. Temat dróg był zawsze 

podkreślany przez radnych, jako priorytetowy dla naszej gminy. 

 



Wiceprzewodniczący J.Kiński zapytał czy był przetarg, jak jest kwota dotacji oraz jaki jest 

całościowy koszt inwestycji. 

 

Wójt odpowiedział, że procedura przetargowa na drogę jest już rozstrzygnięta i jest 

możliwość poszerzenia zakresu zadania przebudowy drogi na jabłonną. Umowa jest jeszcze 

nie podpisana. Dotacja wynosi 125 000 zł, a koszty po stronie gminy 275 000 zł. Całkowity 

koszt przebudowy drogi Osędowice to 400 000 zł. Koszt drogi  Jabłonna, odcinek 2,054 km 

plus 300 mb wynosi 1 200 000 zł. Wykonawca to firma Wotex. 

 

Radny M.Chwiałkowski stwierdził, że jakość wykonania drogi w Jabłonnej ma wiele do 

życzenia.  

 

Wiceprzewodniczący J.Kiński zapytał o wysokość kosztów nadzoru inwestorskiego tego 

zadania. 

 

Z-ca Wójta Zb.Cywiński poinformował, że w ramach złożonych ofert najniższą cenę 

zaproponowała firma Mawikon. 

  

Przewodniczący ogłosił 15 minutowa przerwę w obradach sesji. 

Wznowiono obrady. Obecnych na Sali 13 radnych. 

 

Przewodniczący zapytał czy 1m2 drogi w jabłonnej jest porównywalny z cena 1m
2
 drogi w 

Osędowicach. 

 

Z-ca Wójta Zb.Cywiński odpowiedział, że droga Osędowice jest realizowana na podstawie 

zamówienia podobnego. Jest zlecana na podstawie ceny jednostkowej z przetargu 

nieograniczonego, co oznacza jest to cena analogiczna. 

 

Radny M.Chwiałkowski zapytał dokąd będzie zrobiona droga w Osędowicach. 

 

Z-ca Wójta odpowiedział, że droga Osędowice to odcinek od drogi powiatowej do drugiej 

posesji. 

Zakończono dyskusję 

   

Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Daszyna na lata 2022-2036 i poddał pod głosowanie. Wynik głosowania: 

za                                               13 

przeciw                                       0 

wstrzymujące                              0       

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Punkt 3 porządku obrad: uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Daszyna 2022 rok. 
 
Z-ca Wójta odczytał objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2022 rok. 
Nie zgłoszono pytań. 
 
Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie zmian do budżetu gminy Daszyna na 2022 rok i 
poddał pod głosowanie. Wyniki głosowania: 
za                                                  13 
przeciw                                          0 
wstrzymujące                               0 

Uchwałę przyjęto jednogłośnie. 

 

Punkt 4 porządku obrad: zakończenie obrad 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął LXI sesję Rady Gminy 
Daszyna.  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy Daszyna 
Tadeusz Dymny 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protokołowała: 
D.Kaźmierczak 


