
Protokół nr XXXI/2017 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

7 listopada 2017 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 Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 10:00, 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.  

Następnie stwierdził quorum Sesji (14 radnych). 

Radna nieobecna – Katarzyna Lochdańska 

 

PORZĄDEK OBRAD XXXI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 
1. Otwarcie. 
2. Przedstawienie porządku obrad. 

 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. 
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie 

międzysesyjnym.     
 5. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 
 6. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze 2017 r. 
7. Podjęcie uchwał w sprawie: 

 
1) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Gizałki, ze zmianą obejmującą część terenów położonych w obrębach geodezyjnych 

Białobłoty, Gizałki Las, Dziewin Duży, Czołnochów i Tomice; 

 
2) uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2018; 

 
3) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2017 rok; 

 
4) stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za 

pojemnik o określonej pojemności; 

 
5) obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 r.; 

 
6) zmian planu budżetu na rok 2017;  

 

7) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 2026;  



8) określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub 

roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy 

Gizałki oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zadań. 

 
8. Informacja nt. analizy oświadczeń majątkowych. 
9. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 
10. Interpelacje i zapytania radnych. 

11 .Wolne głosy i wnioski. 

12. Zamknięcie obrad. 

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OSTATNIEGO POSIEDZENIA 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do protokołu z poprzedniej 

sesji. Radni nie wnieśli uwag. Jednogłośnie, tj. 14 głosami „za”, przyjęli protokół                                

z poprzedniej sesji. 

 

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 Rady 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 Henryk Osman zapytał jakie zapadły ustalenia w trakcie spotkania z Dyrektorem 

WZDW. 

Wójt odpowiedział, że było kilka tematów, omawiali budowę ścieżki rowerowej z Gizałek do 

Tomic, inwestycja jest na etapie ukończenia prac projektowych, pozostaje uzyskanie 

pozwolenia na budowę. Dyrektor zapewnił, że w planie budżetu samorządu województwa jest 

ujęta kwota na to zadanie. Decydujący głos będzie miał Sejmik Województwa. Z uwagi na 

duży koszt inwestycji planuje się, że ścieżka  będzie budowana etapami. W ciągu 2 do 3 lat 

powinna powstać.  

Kolejny temat to przebudowa drogi nr 443 obecnie są prowadzone prace projektowe. 

Uwzględnili w tej budowie interpelacje radnych w sprawie budowy ścieżki rowerowej od 

Białobłot do Dziewinia. Co do realizacji jest to temat przyszłej kadencji.  

Omawiali też zainstalowanie sygnalizacji świetlnej przy szkole w Białobłotach. Jest 

zapewnienie, że powstanie na początku przyszłego roku. 

Poza tym omawiali wycinkę drzew przy drodze wojewódzkiej, niebezpieczne pobocza i inne.  

Radny Henryk Osman zapytał kto rysował flagi na drodze gminnej.  

Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie chodzi o aktualizację ewidencji gruntów                               

i budynków, która była zapowiadana w kurendach. 



Radny Tadeusz Kostuj zapytał jakie korzyści wynikają dla naszej społeczności ze spotkania 

z przedstawicielem fundacji „Piąta pora roku” oraz Zarządem Stowarzyszenia „Wspólnie dla 

Przyszłości”. 

Wójt odpowiedział, że jeżeli chodzi o wnioski, które były kierowane do LEADERA to na 

komisjach informował radnych, co będzie robione i w których miejscowościach. Szczegóły 

przedstawi gdy wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie między innymi zaplanowano, że 

będzie rozbudowa sali OSP we Wronowie, zostaną utwardzane powierzchnie przy salach 

wiejskich, wybudowane place zabaw i siłownie zewnętrzne. Łączna kwota na te zdania 

wynosi około 0,5 mln zł.  

Spotkanie z przedstawicielem fundacji „Piąta pora roku” tj. fundacja, która promuje kartę 

dużej rodziny i stara się uatrakcyjnić tę kartę poprzez zdobycie większej liczy podmiotów, 

które będą mogły oferować zniżki i ulgi dla osób, które takie karty posiadają. Tutaj ta karta 

będzie wydawana przez GOPS.  

Radny Zbigniew Swędrowski zapytał czy po spotkaniu wójta z Dyrektorem Departamentu 

Wojewódzkiego w Poznaniu można by przybliżyć informację o pozyskaniu dotacji do 

rozbudowy sali gimnastycznej w Gizałkach. 

Wójt odpowiedział, że jak już informował jesteśmy pierwsi na liście osób oczekujących na 

środki. Dodał, że jak będzie miał konkretną wiedzę na ten temat to poinformuje. 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

PUNKT - 6 - Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy 

Gizałki za I półrocze 2017 r. 

Skarbnik poinformowała, że informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za              

I półrocze 2017 r. została przedłożona Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy 

Gizałki 25 sierpnia br., Została sporządzona zgodnie z wymogami RIO, która wydała w tej 

sprawie opinię pozytywną bez uwag. Podstawowe wartości budżetu ukształtowały się 

następująco. Dochody budżetu to kwota -23.276 353 zł zrealizowana w 53%. Wydatki na plan 

- 26.711.164 zł zrealizowano w 49 %. Przychody w I półroczu to kwota wolnych środków                  

z 2016 roku  -1.535.395 zł. Nie zaciągano planowanych kredytów i pożyczek. Nie korzystano 

też z kredytów w rachunku bieżącym. 

Spłaty kredytów i pożyczek na dzień 30 czerwca br. wynoszą - 611 tys. zł na plan - 823 tys. 

zł. Terminowo zostały spłacone raty kredytów wraz z odsetkami. Zadłużenie gminy na koniec                

I półrocza to kwota - 3.207.860 zł, tj. 13,77% planowanych dochodów. Gmina na koniec                   

I półrocza nie posiadała zobowiązań wymagalnych. 

Przewodniczący Rady poprosił o zadawanie pytań. Radni nie mieli pytań. 

Głosowanie – Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gizałki za I półrocze                  

2017 r. została przyjęta 14 głosami ”za”.  

Informacja stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 



PUNKT – 7 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała nr XXXI/167/2017 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki, ze zmianą obejmującą część terenów 

położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, Gizałki Las, Dziewin Duży, 

Czołnochów i Tomice. 

 

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 XXXI/167/2017 w sprawie uchwalenia 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gizałki, 

ze zmianą obejmującą część terenów położonych w obrębach geodezyjnych Białobłoty, 

Gizałki Las, Dziewin Duży, Czołnochów i Tomice podjęta została jednogłośnie i stanowi 

nr 7 załącznik do protokołu.  

                           

Uchwała nr XXXI/168/2017 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Gizałki 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego  na rok 2018. 

 

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

Radny Tadeusz Kostuj zwrócił uwagę, że występował już wcześniej z wnioskiem aby radni 

mogli rozliczać podmioty prowadzące działalność w formie sprawozdań w tym finansowych 

do Rady Gminy, która uchwala oraz o listę podmiotów, która może się zmieniać z różnych 

przyczyn. Radni winni być informowani bardzo precyzyjnie. Dodał, że środki gminne, które 

udostępniają, mają obowiązek w drodze odwrotnej rozliczyć. 

Wójt odpowiedział, że wszystko odbywa się zgodnie z Regulaminem, ogłaszają konkursy na 

realizację określonych zadań tu jest pełna jawność. Każdy konkurs jest ogłoszony na stronie 

internetowej, każdy podmiot, który zechce zgłosić się do tego konkursu może to uczynić. 

Same rozliczenia są kwestią księgową. W projekcie, który jest zgłaszany do konkursu są 

szczegółowo rozpisywane planowane wydatki, które później są rozliczane. Komisja 

Rewizyjna może w każdej chwili zapoznać się z tymi dokumentami i sprawdzić. Z tego 

zakresu mamy kontrolę RIO i jak do tej pory nie było uwag co do rozliczania.  

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

obrad obecnych było 14 radnych Uchwała nr XXXI/168/2017 w sprawie uchwalenia 

programu współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2018 podjęta została jednogłośnie 

i stanowi nr 8 załącznik do protokołu.  

 

Uchwała nr XXXI/169/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2017 rok. 

 

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

 

Radny Tadeusz Kostuj zgłosił wniosek, żeby niewykorzystane środki w kwocie 3 tys. zł. lub 

część tych środków przeznaczyć dla uczniów w ramach konkursu ”Nie piję alkoholu, nie 



zażywam dopalaczy, narkotyków”. Takie programy były zawsze przez szkoły realizowane              

w ramach profilaktyki. Uważa, że teraz jest możliwość aby objąć przez samorząd patronat 

tych akcji w jakiejś części dla wszystkich szkół. Młodzież oprócz dyplomów nagród byłaby 

być w ten sposób dodatkowo wspierana wychowawczo ze strony samorządu. 

Wójt odpowiedział, że każde działanie profilaktyczne, które jest skuteczne należy poprzeć. 

Poprosił, żeby radny taki wniosek sformułował na piśmie, aby można zabezpieczyć środki                

w odpowiednim dziale. Dodał, że jest końcówka roku  i trudno będzie rozpisać i zrealizować 

konkurs. Prosił radnego o cierpliwości i zrealizowanie tego pomysłu, tej inicjatywy                          

w przyszłym roku budżetowym. Zwrócił uwagę, że również należy dać odpowiednią ilość 

czasu młodzieży, żeby można było ten konkurs przeprowadzić i rozstrzygnąć. 

Radny Tadeusz Kostuj  - zgodził się z propozycją wójta. 

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

obrad obecnych było 14 radnych Uchwała nr XXXI/169/2017 zmieniająca uchwałę                      

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gizałki na 2017 rok 

podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XXXI/170/2017 w sprawie stawki opłaty za odbiór i gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

 

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

Radny Mieczysław Sawicki zapytał, czy po wejściu w życie nowych stawek mieszkańcy 

będą musieli składać nowe deklaracje podatkowe. 

Wójt odpowiedział, że będą musieli zmienić deklaracje. Wyjaśnił też, że pierwsze składki 

jakie wyliczyli były oparte o szacunkowe ilości odpadów jakie mogą być zbierane z terenu 

naszej gminy. Szacunek został zrobiony prawidłowo i na tej podstawie ustalono stawkę opłaty 

za odpady. Stawka wynosiła wtedy 7 zł od mieszkańca dla nieruchomości, na której 

zamieszkuje od 1-5 osób i 6 osób lub więcej - 6 zł od osoby. To były te stawki jakie 

proponujemy na dzień dzisiejszy. Natomiast w okresie realizacji tego zadania istotnie 

zwiększyła się ilość odpadów. W 2015 r. z terenu gminy Gizałki zebrano 145 ton odpadów 

zmieszanych natomiast tylko w tym roku do października mamy 370 ton, co stanowi wzrost       

o 255% tego, co zbierano na początku 2015 r., tym samym trzeba te koszty pokryć. Zasada 

funkcjonowania tego systemu jest taka, że system musi się samofinansować. W związku z 

powyższym dokonaliśmy ponownej kalkulacji i należy wrócić do stawek, które 

obowiązywały do tej pory czyli 7 zł od mieszkańca na nieruchomości zamieszkałej przez 1-5 

osób i 6 zł dla nieruchomości  na której zamieszkuje 6 osób i więcej. Stawki te są jedne                       

z najniższych w powiecie i w wielkopolsce. Dodał, że też chciałby żeby stawki pozostały na 

poziomie na jakim były ale niestety system musi się samofinansować. 

Radny Tadeusz Kostuj stwierdził, że mimo wszystko wystąpiłby z apelem do rządu, żeby 

śmieci generowały zysk, żeby państwo wzięło większy ciężar na siebie w zakresie 

gospodarowania odpadami. Stwierdził, że gdybyśmy mieli na miejscu przetwórnie surowców 

wtórnych, dałoby to możliwość zarobienia, dałoby miejsca pracy. Na wsiach wszelkiego 



rodzaju substancje organiczne mogą być kompostowane. Radny podsumował, że może 

doczekamy się, że śmieci będą źródłem zysku.  

Wójt poinformował, że 15 % osób nie zdeklarowało selektywnej zbiórki odpadów, ale 

chcieliby, żeby tych osób było mniej. Jeśli ktoś segreguje odpady będzie płacił 7 zł, nie 

segreguje 13 zł. Nawiązując do wypowiedzi radnego poinformował, że system działa w ten 

sposób, że firma odbierająca odpady dostarcza je do ZGO, który odbiera wszystkie odpady 

zbierane selektywnie i nieselektywnie. Odpady zebrane selektywnie w większości stanowią 

surowce wtórne, które są odpowiednio zagospodarowane poprzez odpowiednie ich 

przetworzenie lub bezpośrednią sprzedaż do zakładów przetwórczych. Pozyskane środki są 

wprowadzone do systemu i dzięki temu tona odpadów zebranych w sposób nie selektywny na 

składowisku odpadów jest tańsza, ten system musi się zamykać finansowo. Jeżeli ZGO 

zarabia na plastikach, szkle to te pieniądze obniżają koszty zbierania odpadów, których nie da 

się ponownie wykorzystać i deponuje się je na składowisku. Każde inne działanie gminy jest 

bezcelowe. Jedynie czego możemy pilnować to żeby ustawić system zachęcający do 

segregowania. Samo zagospodarowanie to już jest gestia ZGO, który ma odpowiednie 

maszyny i odpowiednią liczbę osób. 

Radny Tadeusz Kostuj wyjaśnił, że jemu chodzi o to, żeby Zakład Komunalny miał np. 

urządzenia do prasowania butelek PET i na tym Zakład by zarabiał.  

Wójt wyjaśnił, że jeżeli Zakład Komunalny będzie zarabiał, to te środki nie będą 

wprowadzone do systemu odpadów nie zbieranych selektywnie i wtedy za tonę na 

składowisku trzeba będzie zapłacić więcej. 

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

obrad obecnych było 14 radnych Uchwała Nr XXXI/170/2017 w sprawie stawki opłaty za 

odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik                     

o określonej pojemności podjęta została 9 głosami „za” przy 5 przeciwnych i stanowi 

załącznik nr 10 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XXXI/171/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru 

podatku rolnego na rok 2018 r. 
 

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

Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych Uchwała Nr XXXI/171/2017                

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2018 r. 

podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.  

 

Uchwała Nr XXXI/172/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017.  

 

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

Skarbnik przedstawiła zmiany planu budżetu. 

Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych Uchwała Nr XXXI/172/2017                       

w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017 podjęta została jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 12 do protokołu. 



Uchwała Nr XXXI/173/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2017- 2026.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. 

 Wójt zgłosił autopoprawkę zaproponował zmianę załącznika nr 2 WPF Wykaz 

przedsięwzięć Akademia Aktywności. Kompleksowy program aktywizacji zawodowej                      

i społecznej mieszkańców Gminy Gizałki - Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. Pierwotnie założyli, że ten program będzie 

realizowany do 2018 r. i tak faktycznie będzie natomiast finansowanie z budżetu Gminy 

zakończy się w roku 2017 r. stąd jego propozycja żeby w tabeli dotyczącej okresu realizacji - 

termin do wpisać rok 2017. 

Głosowanie autopoprawki – 14 głosów „za”. 

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

obrad obecnych było 14 radnych Uchwała Nr XXXI/173/2017 w sprawie zmian do 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 2026 podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

  

Uchwała Nr XXXI/174/2017 w sprawie  określenia zasad i trybu udzielania dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym 

do rejestru zabytków położonym na terenie gminy Gizałki oraz sposobu ich rozliczania     

i kontroli wykonania zadań. 

 

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

Radny Mieczysław Sawicki – zapytał jakie zabytki są na terenie Gminy Gizałki. 

Wójt  odpowiedział - kościół parafialny i ogrodzenie wokół. 

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

obrad obecnych było 14 radnych Uchwała Nr XXXI/174/2017 w sprawie  określenia zasad 

i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty 

budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym na terenie gminy 

Gizałki oraz sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zadań podjęta została 

jednogłośnie i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. 

PUNKT – 8 –  INFORMACJA nt. analizy oświadczeń majątkowych 

 

Przewodniczący Rady przedstawił analizę oświadczeń majątkowych.   

PUNKT - 9 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

 

Wójt poinformował, że grupa radnych Agnieszka Budzińska,  Henryk Osman, Kazimierz 

Woźniak złożyła interpelację w sprawie wybudowania ciągu pieszo - rowerowego przy 

dodrze nr  443 Jarocin – Tuliszków dł. 1700 m od Białobłot do Dziewinia o sprawie 

rozmawiał z Dyrektorem WZDW. Należy zabiegać aby ten projekt znalazł się                          

w dokumentacji dotyczącej odbudowy tej drogi. 



Interpelacje Radnego Zenona Tomaszewskiego dotyczą:  

- wykonania nowej nawierzchni na drodze z Wierzchów na Świerczynę przez Kolonie 

Ostrowską. Jest to zadanie wieloletnie, wymagające dużych nakładów finansowych. Zadanie 

można planować w latach następnych w przyszłym roku nie będzie to możliwe.  

- uzupełnienia dróg kruszywem żwirowych i z kamienia w m. Świerczyna, część dróg 

zostanie uzupełniona w 2017 roku pozostała część w roku 2018.  

- wykonania dywanika  asfaltowego w m. Kolonia Obory, w tym roku została wykonana 

podbudowa z kruszywa granitowego ta podbudowa będzie wykonywana również w latach 

następnych, jeżeli zostanie przyjęty projekt budżetu. Do położenia dywanika trzeba będzie się 

przymierzyć w latach następnych.  

- uzupełnienia kruszywem żwirowym nawierzchni drogi w m. Kolonia Ostrowska w kierunku 

na Studziankę, ta droga będzie robiona w roku 2018.  

- uzupełnienia ubytków w asfalcie w m. Kolonia Obory, są to raczej nierówności poprzeczne 

nawierzchni, wymaga to dużego nakładu finansowego i należy to ująć w budżecie.  

-  uzupełnienia nawierzchni drogi w m. Studzianka od drogi wojewódzkiej.  

Wójt wyjaśnił, że  tej chwili w budżecie są zwiększone środki na remonty ale czy wystarczy 

na wszystkie remonty nie wie. Intensywne opady deszczu spowodowały rozmięknięcie 

nawierzchni dróg i stąd tyle interpelacji. 

 

PUNKT – 10 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Zbigniew Bachorski  zgłosił interpelacje w sprawie:  remontu drogi na Młyniku, 

uzupełnienie kruszywem drogi Tomice - Ciemierów, na ul. Leśnej wyrównać uskok (20 cm). 

Odkrzaczyć i wyciąć drzewa na ul. Akacjowej w stronę Młynika. Dodał, że jeżeli jest 

problem z usunięciem drzew, to po wydaniu decyzji on może usunąć. Kolejna interpelacja 

dotyczy roku 2018, na 100 - lecie Odzyskania Niepodległości odrestaurować dwa pomniki na 

cmentarzu.   

Wójt odpowiedział, że w sprawie odrestaurowania pomników to należy rozpoznać temat 

prawnie, trzeba też rozmawiać z zarządcą cmentarza. Nie można samodzielnie wykonywać 

prac na obiekcie, którego nie jesteśmy właścicielem. 

Radny Tadeusz Kostuj – nawiązał do procedury zachowania kolejności remontów. Jeżeli 

chodzi o uzupełnienie drogi Szymanowice- Czołnochów miejsca zniszczone - wyrwy, 

załamania asfaltu należy naprawić w trybie pilnym. Tak samo wraca sprawa naprawy 

nawierzchni   ul. Ogrodowej zniszczonej podczas budowy wiatraków, kanalizacji. Docelowo 

nawierzchnia tej ulicy musiałaby być wykonana całościowo. 

Radny Zbigniew Swędrowski zapytał, co stoi na przeszkodzie, żeby rozpoczęły się prace na 

placu 3 –Maja w Gizałkach, a jeżeli nie ma przeszkód, to kiedy ruszą.   

Wójt odpowiedział, że w tym tygodniu firma, która będzie wykonywała prace elektryczne 

miała wejść na plac. Umowy na prace są podpisane. Geodeta ma zlecone wykonanie 

zagospodarowania terenu pod względem wymiarów poszczególnych elementów. Zakład 

Komunalny zamówił odpowiednią kostkę, czekają za transportem. Firma, która będzie 

wykonywała instalacje elektryczną zamówiła wszystkie instalacje oświetleniowe, które 

częściowo są już dostarczone pozostałe wpłyną do 15 listopada br.  

 

 



PUNKT – 11 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

Radny Kazimierz Woźniak w imieniu mieszkańców i własnym złożył podziękowania 

radnym i wójtowi za przychylność w sprawie zrealizowania  cz. oświetlenia w m. Białobłoty. 

Podziękował również za bieżące naprawy dróg: Garncarski Kąt, Kocioł, Białobłoty – Orlina.  

Ireneusz Zawal Sołtys Sołectwa Toporów zgłosił wniosek w sprawie odkrzaczenia drogi                 

z Wierzchów do Wronowa.  Dodał, że nie wie od czego są ci radni i nie zgłaszają tego. 

Przewodniczący Rady – odpowiedział sołtysowi, że winien zważać na słowa, ponieważ 

radni zauważają różne sprawy dotyczące tej gminy jej mieszkańców i zgłaszają je również na 

komisjach.   

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki podziękował Wójtowi za szybką reakcję na 

wniosek o naprawę nawierzchni jezdni ul. Wodnej. Następnie złożył wniosek o remont 

podmytego przez wodę przepustu, na ul. Szkolnej. Przypomniał, że jest złożony wniosek                    

o wycięcie 3 drzew, mieszkańcy proszą o jak najszybszą realizację z uwagi na 

niebezpieczeństwo przewrócenia się jednego z tych drzew. 

 

Wójt odpowiedział, że ten przepust jest systematycznie naprawiany, tam jest bardzo duży 

spływ wody.  

PUNKT - 12 - ZAMKNIĘCIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad 

XXXI Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 11.30 

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak        Piotr Lis 

 

 

 


