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Protokół nr XL/2018 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się  

28 września 2018 r.  

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 14 radnych, co stanowi 93.33 % składu osobowego 

Rady. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto w Sesji udział wzięli sołtysi 

- lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu, oraz zaproszeni goście, kierownicy 

gminnych jednostek organizacyjnych - lista stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16:00, 

witając wszystkich obecnych na sali obrad.  

Następnie stwierdził quorum Sesji (14 radnych). 

Radna nieobecna – Teresa Majdecka 

 

PORZĄDEK OBRAD XL SESJI RADY GMINY GIZAŁKI  

 

1. Otwarcie.  

2. Przedstawienie porządku obrad.  

3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVII Sesji, XXXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki 

oraz XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki.  

4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie  

międzysesyjnym.  

5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.  

6. Podjęcie uchwał w sprawie: 

  
1. zmian planu budżetu na rok 2018; 

 

2. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-

2028; 

 

3. zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna                         

i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”,                        

nr RRPWP.07.01.02-30-0082/17 

 

4. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki; 

 

5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                               

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 
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6. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego na terenie gminy Gizałki;  

 

7.  Interpelacje i zapytania radnych 

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Zakończenie obrad. 

 

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z  OBRAD XXXVII Sesji, XXXVIII Sesji Rady 

Gminy Gizałki oraz XXXIX Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki.  

 

Przewodniczący Rady poprosił o uwagi. Radni nie wnieśli uwag, jednogłośnie, tj. 14 głosami 

„za”, przyjęli protokół XXXVII, XXXVIII Sesji Rady Gminy Gizałki i XXXIX Sesji 

Nadzwyczajnej Rady Gminy Gizałki  

 

PUNKT – 4 – INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY O DZIAŁANIACH 

PODEJMOWANYCH W OKRESIE MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji. Z uwagi na 

to, że nikt z radnych nie zabrał głosu Przewodniczący przeszedł do kolejnego punktu obrad. 

Informacja stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PUNKT – 5 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań do przedstawionej informacji.  

 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał jakie ustalenia zapadły w dniu 22 sierpnia br. na spotkaniu 

wójtów, burmistrzów Powiatu Pleszewskiego w sprawie organizacji transportu zbiorowego 

oraz jakie zaplanowano działania na spotkaniu Rad Decyzyjnych LGD w dniach 24 i 7 IX  ? 

Wójt odpowiedział, że transport jest ponadgminny w związku z czym poczynili starania, żeby 

została opracowana koncepcja transportu zbiorowego, którego organizatorem będzie powiat 

natomiast gminy będą uczestniczyły finansowo i organizacyjnie. Ustalono, że w krótkim czasie 

zostaną podjęte decyzje o zabezpieczeniu przez poszczególne samorządy środków na 

opracowanie koncepcji transportu zbiorowego, która będzie spełniała nasze oczekiwania. 

Wstępnie ustalono, że połowę kwoty wyłoży powiat oraz Miasto i Gmina Pleszew, pozostałą 

połowę w równych częściach pozostałe gminy. Na każdą z gmin przypadałaby kwota 6 tys. zł. 

Dodał, iż uważa, że tą decyzję należy pozostawić nowej radzie, która może mieć odmienne 

spojrzenie na to zagadnienie a póki co funkcjonują jeszcze stare przepisy, stara ustawa o 

transporcie zbiorowym. Od dwóch lat jest przygotowywana nowa ustawa, która będzie te 

zagadnienia regulowała, dlatego warto poczekać aż nowe przepisy wejdą w życie i na tej 

podstawie będzie można zorganizować transport lepiej niż obecnie funkcjonuje.  

Na posiedzeniach Rady Decyzyjnej były podejmowane decyzje dotyczące wniosków w sprawie 

grantów. Były też analizowane odwołania od oceny Rady Decyzyjnej w związku z tym należało 

przygotować i zatwierdzić odpowiednie dokumenty.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 
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PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

 

Uchwała nr XL/215/2018 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2018 

Przewodniczący Rady odczytał uchwałę, poprosił o pytania. 

Wójt poinformował, że podjęcie tej uchwały porządkuje środki pozostałe po zakończeniu 

inwestycji, przesuwamy je na inne zadania.  

Wprowadzamy środki z rezerwy subwencji oświatowej w kwocie 9.490 zł, na zakup pomocy 

dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Tomicach. Zwiększamy dochody z tytułu odsetek 

bankowych od lokat o kwotę 14.000 zł. Zwiększamy plan dochodów z tytułu dotacji, które 

gmina otrzymała na realizację zadań: budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem -31,815 zł, 

budowa siłowni zewnętrznej - 12.726 zł w miejscowości Ruda Wieczyńska, „Rewitalizacja 

Placu 3 Maja w miejscowości Gizałki etap III - 23.527 zł 

Ponadto planujemy środki na wniesienie wkładu finansowego do Zakładu Komunalnego jest to 

kwota 35 tys. zł z przeznaczeniem o rekultywację składowiska odpadów w Gizałkach. 

Przyznana została dotacja w kwocie 146 tys. zł,  jest to 50 % wartości całego zadania. 

Rekultywacja już się rozpoczęła prace przewidziane są na 2 lata. Do rekultywacji będą 

wykorzystywane osady ściekowe m. innymi z gminnej oczyszczalni ścieków. Tym samym nie 

będzie trzeba płacić za ich unieszkodliwienie. Niezależnie od tego gmina pozyskała z PROW 

dotację na prasę do odwadniania osadów ściekowych, co  pozwoli na racjonalne 

gospodarowanie osadami, zakup zostanie zrealizowany na początku roku 2019 Na razie osad 

będzie zagospodarowany na rekultywowanym składowisku a później gdy będzie już 

odwadniany to będzie przekazywany do kompostowni Cielcza w ramach ZGO, którego gmina 

jest udziałowcem. Ogólny koszt rekultywacji składowiska po przetargu to kwota 360 tys. zł.  

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad 

obecnych było 14 radnych Uchwała nr XL/215/2018 w sprawie zmian planu budżetu na rok 

2018 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Uchwała nr XL/216/2018 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2018-2028  

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o pytania.                

Z uwagi na brak pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 14 radnych nr XL/216/2018 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gizałki na lata 2018-2028 podjęta została jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Uchwała nr XL/217/2018 w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pn. „Aktywna 

integracja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr 

RRPWP.07.01.02-30-0082/17 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o pytania.                

Z uwagi na brak pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 14 radnych Uchwała nr XL/217/2018 w sprawie zatwierdzenia 

realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczna i zawodowa osób z terenu Gminy 
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Dobrzyca, Gizałki i Krotoszyn”, nr RRPWP.07.01.02-30-0082/17 podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Uchwała nr XL/218/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Gizałki. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o pytania.  

Radny Tadeusz Kostuj – przedstawił wniosek, który wcześniej przedłożył na komisji. Należy 

dążyć do zmniejszania frakcji biodegradowalnej. Rolnicy mogą kompostować materiał 

organiczny typu trawa i ten materiał wracałby z powrotem do obiegu ekonomicznego. Radny 

stwierdził, że generalnie nie ma sensu, żeby ustawodawca zwiększał koszty opłat dla 

mieszkańca. Mieszkańcy powinni mieć płacone za śmieci segregowane (szkło, metal, plastik).  

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad 

obecnych było 14 radnych Uchwała nr XL/218/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy Gizałki podjęta została jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 8 do protokołu. 

Uchwała nr XL/219/2018 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości                                            

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o pytania.                 

 

Radny Tadeusz Kostuj – zaproponował, żeby przy wszystkich szkołach oraz miejscach 

publicznych były ustawione kosze na plastiki. Co do zużytych baterii i akumulatorów to 

powinno być dodatkowe zabezpieczenie, ponieważ jest obawa, że może z nich wyciekać 

elektrolit i to może stanowić zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Materiały te powinny być 

składowane pod nadzorem.   

Wójt odpowiedział, że baterie są składowane do specjalistycznych pojemników i nie ma 

zagrożenia wyciekiem.  

Przewodniczący  poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad 

obecnych było 14 radnych Uchwała nr XL/219/2018 w sprawie szczegółowego sposobu                      

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi podjęta 

została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Uchwała nr XL/220/2018 w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań                                     

i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Gizałki.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, poprosił o pytania.                

Z uwagi na brak pytań poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali 

obrad obecnych było 14 radnych Uchwała nr XL/220/2018 w sprawie oceny aktualności 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Gizałki podjęta 

została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 

 PUNKT – 7 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radny Zenon Tomaszewski zgłosił interpelacje w sprawie:  

- naprawienia zarwanego przepustu w m. Kolonia Ostrowska (na Kanale Młynikowskim).  

- naprawienia nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kolonia Obory, Świerczyna. 

Wierzchy, Kolonia Ostrowska, Studzianka.  

 

Radny Tadeusz Kostuj  -  poprosił, żeby pracownik gminy zgłosił do ZDP w Pleszewie oraz 

nadzorował termin realizacji naprawy osuwającego się pobocza na drodze powiatowej                           

w Szymanowicach. W ocenie radnego uzupełnienie kruszywem nie zdało egzaminu. Skarpa 

powinna być umocniona siatką i utwardzona kruszywem. 

Wójt – wyjaśnił, że ta usterka już dwukrotnie była naprawiana. Osunięcie pobocza jest na 

odcinku 1,5 m.   

Radny Tadeusz Kostuj stwierdził, że w jego ocenie jest to 50 m. Odcinek należałoby 

utwardzić oraz umocnić. 

Radny Zenon Tomaszewski zapytał wójta, czy mieszkańcy Białobłot, Krzyżówki, 

Szymanowic, Świerczyny są jednakowo traktowani? 

Wójt odpowiedział - nie wie, to pan radny musi sobie odpowiedzieć na to pytanie.   

Radny Zenon Tomaszewski - ale pyta Wójta. 

Wójt odpowiedział, że wszystkich traktuje równo. 

Radny Zenon Tomaszewski -  poinformował, że w trakcie Komisji objeżdżali między innymi 

nowo wykonaną drogę w Szymanowicach i z przykrością musi powiedzieć, że pan wójt nie 

traktuje wszystkich mieszkańców równo. Z wielkim szacunkiem do mieszkańców 

Szymanowic, bardzo ładne zjazdy do posesji zrobione, również na każdą działkę za wsią 

zrobiony jest zjazd. Radny ocenił, że tak po gospodarsku to by wyglądało to trochę inaczej, jak 

są dwie działki to jeden zjazd na środku szerszy, a tam jest zjazd na każdej działce. 

Przypomniał, że na zebraniu wiejskim w Kolonii Ostrowskiej mówił, że mieszkańcy 

Świerczyny życzą sobie na każdej działce zjazd z kostki, szkoda, że pan Wójt odjechał 

wcześniej z zebrania. W ub. roku w Białobłotach na Krzyżówce była robiona droga mieszkańcy 

też mają ładne zjazdy zrobione. 

Wójt – odpowiedział, że w Białobłotach na Krzyżówce zjazdy nie są zrobione z kostki. 

Radny Zenon Tomaszewski zapytał czy grunty pod kolejną inwestycję na Białobłotach są 

wykupione? 

Wójt – odpowiedział, że nie są. 

Radny Zenon Tomaszewski – stwierdził, żeby nie było tak jak jeden radny jemu mówił, droga 

jest ładna na Krzyżówce na Białobłotach ale odszkodowania za grunty wypłacono nie tym 

osobom.  
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Przewodniczący Rady  - odpowiedział radnemu, że to jest jego ocena. 

Wójt poinformował, że traktuje wszystkich mieszkańców równo, natomiast na Białobłotach, 

Orlinie grunty pod drogę nie były wykupowane. 

Radny Zenon Tomaszewski – wyjaśnił, że pytał o wykup gruntów na Białobłotach,  

Krzyżówce ? 

Wójt – odpowiedział, że w tych miejscowościach był taki wymóg, inaczej by ta droga nie 

powstała.  

Radny Henryk Osman – zgłosił żeby przekazać do ZDP sprawę uzupełnienia ubytków                           

w asfalcie oraz żeby obcięto gałęzie drzew nad drogą w m. Orlina Duża (droga powiatowa).  

Następnie poprosił, żeby radny Zenon Tomaszewski wskazał gdzie na Krzyżówce został 

zarobiony zjazd.  

Po czym poprosił Halinę Osman Sołtys Sołectwa Krzyżówka aby wyjaśniła, czy były zrobione 

zjazdy, gdy była robiona droga na Krzyżówce.  

Halina Osman Sołtys Sołectwa Krzyżówka  powiedziała, że  przede wszystkim to 

mieszkańcy czekali na tą drogę 50 lat. Krzyżówka to jedyna miejscowość w gminie Gizałki                

w której nie było centymetra drogi asfaltowej. Nie ma żadnych zjazdów z kostki, zwykłe zjazdy 

nie utwardzone. Mieszkańcy dziękują Wójtowi, że ta droga jest zrobiona.  

Radny Zenon Tomaszewski – oznajmił, że co do drogi, to nie ma żadnych pretensji tylko 

istnieją pewne zasady.  

Przewodniczący Rady  zwrócił uwagę, że przez panią sołtys zostało potwierdzone, że nie ma 

zjazdów z kostki. 

Radny Zenon Tomaszewski - zapytał, czy on mówił, że w Białobłotach, Krzyżówce są zjazdy 

z kostki. Zjazdy z kostki są zrobione we wsi  Szymanowice. W Białobłotach, Krzyżówce są 

zjazdy zrobione ale nie powiedział, że z kostki.  

Halina Osman Sołtys Sołectwa Krzyżówka  dodała, że do posesji mieszkańców nie ma 

zrobionych zjazdów z kostki tylko wyjazd z drogi gminnej na wojewódzką.   

Radny Zenon Tomaszewski zapytanie  - jak długo będzie trwała sprawa podłączenia wody                 

w Kolonii Obory i we Wronowie mieszkańcy czekają. Jeden mieszkaniec prosi już trzy lata.  

Dalej zapytał – pismo, które wczoraj Przewodniczący Rady odczytał na posiedzeniu Komisji 

łączonych jak długo było w szufladzie?  

Przewodniczący Rady  odpowiedział, że pismo z którym zapoznał radnych na wczorajszym 

posiedzeniu komisji wpłynęło 11 września br.  

Radny Zenon Tomaszewski – zapytał, a wcześniejsze pisma? 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że nie wie skąd radny ma takie informacje, ale rzuca 

słowa na wiatr. 

Wójt – wyjaśnił, że jeśli jest potrzeba rozbudowy sieci wodociągowej wówczas należy 

inwestycje umieścić w projekcie budżetu. Inwestycje są wykonywane w ramach posiadanych 
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środków finansowych, jeżeli chodzi o przyłącze wodociągowe, to każdy mieszkaniec musi sam 

je  wykonać.  

Radny Zbigniew Swędrowski – zapytał w jakim terminie jest zaplanowany montaż fontanny 

oraz nasadzenie zieleni na Placu 3 –Maja w Gizałkach:. 

Wójt odpowiedział, że fontanna zostanie zamontowana do końca października, nasadzanie 

zieleni nastąpi prawdopodobnie od przyszłego tygodnia.  

Radny Zenon Tomaszewski zapytał, kiedy będzie naprawiona droga w Świerczynie (od p. 

Stefaniaka w kierunku p. Budkowskich) tam był zarwany przepust. Na zebraniu w Kolonii 

Ostrowskiej mieszkanka o tym mówiła i bardzo nieładnie, że pan wójt uciekł z tego zebrania. 

Kolejne pytanie, ile kosztuje samochód żwiru. 

Wójt – odpowiedział, że droga była zrobiona, z tego co wie mieszkańcy życzą sobie, żeby 

kolejny odcinek został wykonany. Nigdzie nie uciekał - w tym dniu, o tej samej porze miał dwa 

zebrania oraz kolejne trzecie. Jeżeli chodzi o tą drogę, to jak będą środki w budżecie, to nie 

widzi problemu, ponieważ został tam bardzo mały odcinek do zrobienia. Na tej drodze było 

zrobione  skrzyżowanie i naprawiony przepust.  

Radny Zenon Tomaszewski – zapytał, czy te prace zostały wykonane ze środków Funduszu 

Sołeckiego? 

Wójt – odpowiedział, że z Funduszu Sołeckiego wykonano tylko skrzyżowanie, cała reszta 

była robiona ze środków budżetu gminy.  

Radny Zenon Tomaszewski - zapytał, czy cała suma została przeznaczona na dwa 

skrzyżowania? 

Wójt odpowiedział, widocznie tak z tego co pamięta 1200 zł.  

Radny Zenon Tomaszewski  zapytał - gdzie jest reszta kwoty Funduszu Sołeckiego                              

z tamtego roku? 

Wójt – odpowiedział, że środki zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem, po montażu lampy 

pozostało 1200 zł. Mieszkańcy zdecydowali, że ta kwota ma być przeznaczona na remont tej 

drogi i tak te środki wydatkowano.  

Radny Zenon Tomaszewski – zapytał, w którym miejscu? 

Wójt – wyjaśnił, że na początku drogi  200-300 m, można jechać obejrzeć.  

Radny Zenon Tomaszewski  - odpowiedział, że na miejscu będzie czekał na wójta                                  

p. Kozłowski i on też dojedzie.  

Radny Zbigniew Bachorski ponowił prośbę o postawienie dwóch tablic informacyjnych                        

z numerami posesji w m. Tomice. 

Wójt – odpowiedział, że przekaże informację do referatu inwestycji celem wykonania. 

Radny Zenon Tomaszewski – ponowił zgłoszenie o ustawienie tabliczek informacyjnych                      

z numerami posesji w m. Świerczyna (od drogi wojewódzkiej do kościółka).  

Wójt – odpowiedział, że tabliczki będą ustawione. 
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Radna Violetta Drobniewska – przekazała prośbę mieszkańców do Rady                                                      

o współfinansowanie remontu kościółka w Świerczynie, tak jak miało to miejsce wcześniej do 

kościoła w Szymanowicach. 

Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że uważa, że jest to szlachetny cel. Rada kolejnej 

kadencji powinna podjąć decyzję w tej sprawie. 

 

PUNKT – 8 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

Radny Kazimierz Woźniak – w związku ze zbliżającym się zakończeniem VII kadencji Rady 

Gminy Gizałki w swoim imieniu oraz mieszkańców Białobłot złożył podziękowania 

koleżankom i kolegom z Rady, Wójtowi za powstałe w roku 2018 inwestycje tj. droga, 

dokończone oświetlenie, sygnalizacja przy szkole „bezpieczne przejście”. 

Radny Tadeusz Kostuj – podsumował, że należy się cieszyć z dużej ilości wykonanych  

inwestycji. Zwrócił uwagę, że na zebraniu wiejskim w Szymanowicach  zaznaczył, żeby na                

ul. Parkowej tabliczki z numerami do posesji były po jednej stronie z numerami parzystymi po 

drugiej z nie parzystymi. Uważa, że w Szymanowicach dużo było zrobione np. droga 

powiatowa, wspólnie inwestowali. Poinformował, że zwrócił się do Urzędu Gminy, że na 

własny koszt zrobi naprawy po kanalizacji, dostał zgodę i wykonał prace z betonu oraz 

kamienia. Sprawa dokończenia ścieżki z LGD. Radny przypomniał, że  wystąpił do Urzędu 

Wojewódzkiego i Starosty o współfinansowanie chodnika prowadzącego do szkoły                                   

w Tomicach,  myśli, że działając wspólnie można wiele osiągnąć.  

Radny Zenon Tomaszewski – zapytał jakie zmiany zaszły odnośnie drogi Świerczyna, kiedy 

będzie zakończona, ponieważ nie tak planowali tą drogę. Dodał, że uzgadniali szerokość 4 m                      

i miała też być dłuższa. 

Wójt odpowiedział, że droga będzie realizowana w II etapach.  

Radny Zenon Tomaszewski – poinformował, że odnośnie szerokości drogi, to tak jak 

powiedział na zebraniu wiejskim przyjdzie do gminy po zaświadczenie, że będzie mógł jeździć 

po polach sąsiadów. Zwrócił uwagę że, kombajn może mieć szerokość 6 m (heder).   

Radny Henryk Osman - powiedział, że w dniu dzisiejszym jechał z sołtysem po nowej drodze 

na Świerczynie i życzyłby sobie takiej drogi na Krzyżówce w miejscu gdzie brakuje 800 m do 

11 budynków.   

Radny Tadeusz Kostuj – zauważył, że dość istotna jest sprawa dowozów. Jest realizacja 

poprzez wzajemne uzgodnienia z powiatem. Radny uważa, że mogłaby iść w teren kurenda, 

która określałaby: trasę, miejscowości oraz godziny dowozów. 

Radny Zenon Tomaszewski – stwierdził, że  chciałby żeby na przyszły rok jak zasieją 

kukurydzę wójt jechał nową drogą i znalazł się w zatoczce,  którą wójt wymyślił. Kukurydza 

zasłania wyjazd.  

Wójt – odpowiedział, że projekt drogi wykonuje projektant. Dodał, że radny walczy o tą drogę 

ponieważ tam wszędzie są jego grunty. 
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Radny Zenon Tomaszewski – odpowiedział, że gdy wyjedzie na drogę wojewódzką, 

powiatową, czy gminną to jest to dojazd w kierunku jego pola. Nie jest temu winien, że tak ma 

pola położone. 

 

PUNKT – 9 – ZAMKNIĘCIE OBRAD  

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XL Sesji Rady 

Gminy Gizałki o godzinie 17:20  

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak        Piotr Lis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


