
Protokół nr XXX/2017 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

18 września 2017 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100,00 % 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 16:00, 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.  

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XXX 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. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) zmian planu budżetu na rok 2017; 

 

2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 

2026; 

 

3) przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy na miarę XXI 

wieku"  przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego 

Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne; 

 

4) nadania imienia Ojca Świętego Jana Pawła II Szkole Podstawowej                              

w Gizałkach; 

 

5) stwierdzenia przekształcenia zespołów publicznych szkół w ośmioletnie 

szkoły podstawowe; 



 

6) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczyciela – doradcy zawodowego; 

 

7) sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze 

godzin. 

 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne głosy i wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapytał czy są uwagi do porządku obrad. 

 

Wiceprzewodniczący Rady Tadeusz Kostuj – nawiązał do siódmej uchwały, poinformował, 

że na Komisji uzasadniał pewną szkodliwość tej uchwały, ponieważ zmniejsza ona godziny,     

a nowe prawo oświatowe działające od września 2017 zakłada jak największe wsparcie                    

w zakresie wychowawczym i opiekuńczym szkół i samorządów. Uważa, że powołanie się na 

prehistoryczną uchwałę z roku 1982 jest pewnym niewypałem, ponieważ tam jest głównie 

zapis dla pracowników świetlicy. Przypomniał, że dawniej jak był wyż demograficzny były 

świetlice w miastach i ten etat 26 godzinny jego zdaniem też powinien być na korzyść 

nauczycieli. Uważa, że nie powinno się  go przekładać na obecną reformę, tym bardziej, że 

Radni w dobrej wierze zgodzili się na tą reformę zakładając, że nauczyciele będą mieli etaty, 

pracę nadgodziny. Jednocześnie też jako samorząd ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie 

tej pracy. Radny informował, że nauczyciel matematyki realizując jedną godzinę lekcji 

matematyki ma mieć zapłacone 1/26, ale jeżeli mu się organizacyjnie przydzieli świetlice, to 

będzie różne traktowanie tego wszystkiego. Podsumowując, wnioskował za gimnastyką 

korekcyjną, której nie ma. Pytał, czy my samorząd odpowiadamy za wady postawy, przecież 

nauczyciele są gotowi. W praktyce by tak to widział, nauczycielowi przydzielić godzinę w 

zakresie tych przedmiotów, które potrzebuje szkoła jak najbardziej można pomagać dzieciom 

w nauce różnego rodzaju kompensacji niedostatku i nie byłoby problemu gdybyśmy jako 

samorząd zwiększyli środki i potraktowali wszelkie godziny, które wynikają z planu, czyli nie 

z winy nauczyciela, jako godziny uzupełniające, które prawo oświatowe przewiduje -1/18 

etatu, jeżeli nauczyciel ma kwalifikacje. Natomiast zmniejszenie pensum - z jego strony nie 

może mieć poparcia. Nauczyciel idąc na zajęcia świetlicowe ponosi pełną odpowiedzialność 

za uczniów i za to powinien mieć adekwatne do tego wynagrodzenie. 

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że Wiceprzewodniczący wyprzedza fakty, do siódmej 

uchwały dojdziemy, pracodawcą wiceprzewodniczącego jest Dyrektor Szkoły, Rada ma 

funkcję uchwałodawczą. 

 

 



PUNKT – 3– PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z OBRAD POPRZEDNIEJ SESJI 

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

sesji. Radni nie wnieśli uwag. Protokół przyjęto. 

 

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. 

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 Zbigniew Swędrowski zapytał dlaczego nastąpiła zmiana składu Komisji 

przetargowej ustalona Zarządzeniem wójta z dnia 1 września br.  

Wójt odpowiedział, że jeden z członków Komisji był nieobecny w pracy i należało go 

zastąpić inną osobą.  

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ 

Uchwała Nr XXX/160/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Wójt przedstawił najważniejsze zmiany jakie nastąpiły w planie budżetu.  

Wprowadzamy środki, które otrzymaliśmy od Samorządu Województwa Wielkopolskiego             

w formie dotacji celowej do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Łączna kwota 

dotacji w dwóch transzach wyniesie -157.409 zł. W dniu dzisiejszym wprowadzamy ostatnią 

transzę w wysokości - 41.159 zł z przeznaczeniem na budowę dwóch dróg: Gizałki ul. Polna    

i droga w m. Ruda Wieczyńska.  

Zwiększamy wartość zadań, które są w budżecie do wartości zaoferowanych                                    

w postępowaniach przetargowych, zmiany dotyczą przebudowy dróg gminnych: Robaków – 

Czołnochów  (341 tys. zł).  Gizałki - ul. Polna (302 tys. zł). W miejscowości Ruda 

Wieczyńska (droga wewnętrzna) –  (71.000,00 zł).  

 

Na potrzeby Urzędu gminy zakupiono samochód dostawczy Voldzwagen transporter, rocznik 

2008, sześcioosobowy plus skrzynia ładunkowa, ładowność około 1 tony, samochód 

kosztował 25.500 zł, dodatkowo wykonano zabudowę skrzyni ładunkowej za 1700 zł. 

Zmniejsza się plan wydatków przeznaczonych na zakup samochodu dostawczego, do 

wysokości wydatków wykonanych o kwotę 4.200 zł. 

 



Zabezpieczamy środki na dotacje dla poszczególnych jednostek OSP w kwocie 5.350 zł.  

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Gizałki, pozostały środki w kwocie 1300 zł i zostaną 

przekazane na inne zadania. 

Zabezpieczamy środki na montaż urządzeń grzewczo-klimatyzacyjnych w sali wiejskiej                  

w Wierzchach  - 8 tys. zł.  

Nie wykorzystane środki funduszu sołeckiego sołectwa Świerczyna  w kwocie - 3.878 zł będą 

przekazane na zakup umundurowania strażackiego.  

 

Poinformował, że obecne przesunięcia w budżecie pozwolą na budowę dróg za łączoną kwotę 

3.713.575 zł, jeśli doliczymy środki jakie gmina wydała na drogi asfaltowe (o łącznej dł. 4,9 

km) oraz drogi wykonane z kruszywa granitowego i z pospółki, które częściowo  były 

wykonane ze środków budżetu gminy, cz. z wykorzystaniem środków FS, to sumując w tym 

roku na infrastrukturę drogową wydatkowano kwotę 3.900,502 tys. zł. Dodając środki jakie 

wydano na  bieżące remonty dróg to prawie 4 mln zł. Podkreślił, że od wielu lat nie wydano 

tak pokaźnej kwoty na budowę  dróg.  

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał dlaczego wzrosły o 341 tys. zł koszty budowy drogi 

Robaków - Czołnochów, czym to jest spowodowane.  

Wójt odpowiedział, że w wyniku nowego postepowania przetargowego wpłynęła oferta, 

która opiewała na taką kwotę. Tak w ostatnim czasie się dzieje, prawdopodobnie wzrosły 

koszty roboczogodziny i zdrożały materiały.  

Z uwagi na brak kolejnych pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było15 radnych. Uchwała Nr 

XXX/160/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017 uchwała podjęta została 15 

głosami „za”  

Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXX/161/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2017 – 2026 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Poinformował, że jest adekwatna do poprzedniej uchwały. Szczegółowo była omawiana na 

posiedzeniu komisji. 

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

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było15 radnych. Uchwała Nr XXX/161/2017               

w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017 – 

2026 podjęta została jednogłośnie.  

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXX/162/2017 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: 

"Urzędy na miarę XXI wieku"  przewidzianym do realizacji w ramach Programu 



Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi 

administracyjne. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było15 radnych. Uchwała Nr XXX/162/2017               

w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Urzędy na miarę XXI wieku"  

przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne podjęta została 

jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXX/163/2017 w sprawie nadania imienia Ojca Św. Jana Pawła II Szkole 

Podstawowej w Gizałkach. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było15 radnych. Uchwała Nr XXX/163/2017              

w sprawie nadania imienia Ojca Św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Gizałkach 

podjęta została jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXX/164/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołów 

publicznych szkół w ośmioletnie szkoły podstawowe. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było15 radnych Uchwała Nr XXX/164/2017                

w sprawie stwierdzenia przekształcenia zespołów publicznych szkół w ośmioletnie szkoły 

podstawowe podjęta została jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXX/165/2017 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć nauczyciela – doradcy zawodowego 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

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

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było15 radnych Uchwała Nr XXX/165/2017               

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela – 

doradcy zawodowego podjęta została jednogłośnie. 

Uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 

 



Uchwała Nr XXX/166/2017 w sprawie sposobu określenia tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki 

określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały wraz z uzasadnieniem. 

Wiceprzewodniczący Rady stwierdził, że Radni powinni być konsekwentni. Jeżeli ustalili             

w poprzedniej uchwale wymiar 18 godzin dla nauczyciela doradcy zawodowego, którego 

jeszcze nie ma, to dla tych pozostałych godzin, które są obecnie realizowane i gdzie 

nauczyciele realizują to zgodnie z kwalifikacjami jak najbardziej należy również tą zasadę 

zastosować. Dalej idąc, jeżeli teraz nie ma etatu doradcy zawodowego a nauczyciele, którzy 

wydali już pieniądze na różnego rodzaju doskonalenia, to oni nie powinni być traktowani 

inaczej, tj. poprzez obniżenie etatu do 1/26, bibliotekarze do 1/30, co zdaniem 

wiceprzewodniczącego jest niezgodne z faktycznym stanem. Oni będą realizowali zajęcia 

zgodnie ze swoim wykształceniem. Uważa, że w punkcie 17 uchwały należałoby albo zrobić 

korektę, jeżeli w poprzedniej uchwale zrobiliśmy, że tygodniowy obowiązek zajęć godzin dla 

nauczycieli doradców zawodowych wynosi 18, tak samo tygodniowy wymiar godzin 

nauczycieli, których uzupełniamy etat w związku z reformą również powinien wynosić 18, 

jest to logiczne i chyba na korzyść nauczyciela, a nie na niekorzyść, żeby nie robić głodowych 

pensji, gdzie nauczyciele cały czas płacą te kredyty, które zaciągnęli na jedne, drugie, trzecie 

studia i często z tych studiów nawet nie korzystają. Mamy przykład, że koordynatorzy sportu 

byli, gmina potrafiła wyłożyć pieniążki, a tutaj nauczyciel będzie musiał fizycznie te zajęcia 

odbywać. To nie jest tak, że będzie nauczyciel do dyspozycji, jak np. osoba na zasadzie 

jakiegoś lidera. Widziałby tu zrobić korektę na korzyść nauczycieli, dla nauczycieli 

uzupełniających etat jako 1/18 uzupełniającego etatu. Zgłasza to jako wniosek formalny. 

Wójt stwierdził, że tutaj zaszło nieporozumienie. Uchwała dotyczy sposobu określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, a nie pensum, które przysługuje 

nauczycielowi, który prowadzi zajęcia biblioteczne, świetlicowe i inne. Wyjaśnił, że                         

w uchwale proponuje się sposób obliczania, który był już stosowany, to nie jest nic nowego. 

Do tej pory wszyscy nauczyciele, którzy pracowali w bibliotece szkolnej lub na świetlicy 

mieli w identyczny sposób wyliczany etat, tu się nic nie zmienia. Obecnie to formalizujemy 

odpowiednim wzorem matematycznym, żeby ułatwić wyliczenia osobom, które prowadzą 

kadry i płace w oświacie. Podkreślił, tutaj nie ustalamy pensum tylko określamy jak policzyć, 

żeby zapewnić pełen etat i za ten etat zapłacić. 

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wiceprzewodniczącego Rady 

Tadeusza Kostuja. 

 W wyniku głosowania -14 głosów za odrzuceniem wniosku, 1 głos za przyjęciem. 

Głosowanie uchwały - Uchwała Nr XXX/166/2017 w sprawie sposobu określenia 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących                    

w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym 

obowiązkowym wymiarze godzin podjęta została jednogłośnie. 

Uchwała została przyjęta 14 głosami za przy 1 wstrzymującym się.   

Uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

 



PUNKT – 7 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, co obecnie wiadomo w sprawie lamp w Tomicach oraz 

w sprawie budowy ścieżki rowerowej. 

Wójt odpowiedział, że spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe zrobiła wywiad w terenie,                   

w tych miejscowościach gdzie była zgłaszana potrzeba zainstalowania oświetlenia ulicznego. 

Na tej podstawie mają udzielić odpowiedzi jakie są możliwości oraz przewidywane koszty.  

Na ścieżkę jest wykonany projekt budowlany, w tej chwili wpłynęło pismo o wydaniu decyzji 

celu publicznego dla gminy, kolejny etap to pozwolenie na budowę. 

Radna Katarzyna Lochdańska złożyła wniosek o zgłoszenie do ZDW o wyrównania 

pobocza w m. Wronów na wysokości posesji od Rzepeckiego do Borowskiego oraz usunięcie 

krzaków na rozwidleniu dróg Ruda Wieczyńska –Wronów. 

Wójt odpowiedział, że Urząd nie jest w kompetencji oczyszczenia rozwidlenia, ponieważ jest 

to grunt prywatny. Można tylko zwrócić się do właściciela i prosić, żeby usunął te krzaki. 

Radna Agnieszka Budzińska złożyła wniosek o zgłoszenie do ZDW o naprawienie zatoki 

autobusowej w m. Dziewiń Duży, przy przystanku autobusowym. 

Radny Tadeusz Kostuj zgłosił, że jeszcze przed wakacyjnymi sesjami miał odpowiedź, na 

jego wnioski w zakresie naprawy dróg i poboczy, że jest to wykonane, ale fizycznie tego nie 

ma. Zapytał, kiedy zostaną załatane dziury na ul. Ogrodowej, usunięte pobocze (trawa). 

Uzupełnione kruszywem pobocze ul. Aleja Niepodległości.  

Wójt odpowiedział, że Zakład Komunalny wykonywał bieżące remonty dróg, ulica 

Ogrodowa została pominięta, zostanie to wykonane. Dziury na poboczu ul. Aleja 

Niepodległości zostały zasypane. Pobocze to jest niżej od jezdni , która ma szerokość 0,7 m., 

długość ok. 1 km po dwóch stronach. Prawdopodobnie będzie to trzeba wykonać w formie 

zadania inwestycyjnego.  

Radny Henryk Osman zgłosił do obecnego na sesji Zbigniewa Rodka Radnego 

Powiatowego wniosek w sprawie prac równiarką na drodze powiatowej (tzw. żużlówka) od 

Orliny Dużej w kierunku Zagórowa oraz usunięcie krzaków, które zachodzą na drogę. 

Radna Violetta Drobniewska zapytała czy zostały usunięte krzaki przy drodze powiatowej 

we Wierzchach. 

Wójt wyjaśnił, że rozmawiał z Radną tylko na temat wykoszenia trawy i to zostało 

wykonane. Zostało usunięte też drzewo i tu należą się podziękowania pani Dyrektor ZDP, 

ponieważ była to skomplikowana sprawa, drzewo rosło bezpośrednio przy liniach 

energetycznych i było duże zagrożenie przy jego usuwaniu.  

Radny Zenon Tomaszewski zgłosił wniosek w sprawie zasypania dziur na drodze w m. 

Świerczyna od kościółka w kierunku do posesji Witkowskiego.  

Wójt odpowiedział, że naprawy nie wykonano z uwagi na to, że tam miała być robiona 

inwestycja.  

Radny Kazimierz Woźniak zgłosił wniosek o wykonanie naprawy drogi Białobłoty-Orlina.  

 



PUNKT – 8 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

Przewodniczący Rady podziękował za liczny udział w Dożynkach Gminnych, szczególne 

podziękowania skierował dla tych osób, które były zaangażowane w ich przygotowanie oraz 

do radnych i sołtysa za wsparcie finansowe.   

Następnie poinformował, że 3 września br. odbył się Powiatowy Turniej Wsi w Pleszewie, 

organizatorem była grupa wsparcia LEADER. Drużyna z Rudy Wieczyńskiej, którą 

reprezentowała m. innymi obecna na sesji pani Teresa Łuczak (sołtys) i pan Piotr Kopczyński 

zajęła I miejsce. Przewodniczący złożył gratulacje i podziękował za godne reprezentowanie 

gminy Gizałki.   

Zenon Andrzejewski - Sołtys Sołectwa Gizałki w imieniu społeczności ul. Polnej                             

w Gizałkach złożył podziękowanie Radzie i wójtowi za przekazanie środków na 

dofinansowanie do przebudowy tej drogi. 

Podziękował również za zamontowanie lampy na siłowni zewnętrznej, co podkreślił jest                   

z korzyścią dla mieszkańców, jest bezpieczniej.  

Złożył wniosek o załatanie dziury na drodze ul. Wodna w Gizałkach na wysokości                         

p. Walczaków. 

Ponawia prośbę aby naprawić tam też chodnik, ponieważ wytworzyła się rynienka po pracach 

instalacji światłowodu. 

Wójt odpowiedział, że uważa iż zaistniałe zaniżenie nie stwarza niebezpieczeństwa dla 

użytkowników. Należałoby poczekać jeszcze jedną zimę, żeby grunt osiadł i naturalnie się 

zagęścił. Potem ułożyć cały chodnik od podstaw. Temat należy monitorować i być może                   

w kolejnym roku wykonać, ale to nie jest sprawa b. pilna – podsumował wójt. 

Zenon Andrzejewski - Sołtys Sołectwa Gizałki złożył wniosek o przekazanie do ZDP                         

w Pleszewie o usunięcie akacji, które wyrosły na ul. Leśnej w Gizałkach na wysokości 

ogrodzenia posesji p. Mikołajewskiego. Gałęzie wchodzą na chodnik i utrudniają przejście. 

Rafał Zawal - mieszkaniec – zapytał czy w związku z tym, że pan wójt ostatnio mówił                      

o Komisji objazdowej po drogach celem stwierdzenia ich stanu oraz potrzeb w zakresie 

remontów i budów, zdecydowano o budowie lub przebudowie drogi w Wierzchach.  

Wójt odpowiedział, że z tego co wie wyjazd Komisji jest planowany pod koniec września br. 

Nie od niego to zależy. 

Rafał Zawal - mieszkaniec zapytał  czy planowany jest bieżący remont drogi w Wierzchach. 

Pewien odcinek był remontowany ale obecnie na całej drodze są dziury, a żadnych bieżących 

napraw nie było.  

Wójt odpowiedział, że nie można powiedzieć, że nie było nic robione, część drogi była                      

w tym roku zrobiona prawie od podstaw. 

Rafał Zawal - mieszkaniec stwierdził, że pozostała część drogi nie była naprawiana, obecnie 

powybijały się dziury. Pytał, czy jest planowany remont, bo jeżeli nie to prosi o przywiezienie 

kruszywa w jedno miejsce na drodze on się tym zajmie, uzupełni ubytki. 



Wójt odpowiedział, że naprawa nawierzchni zostanie wykonana, muszą przywieść kruszywo. 

Obecnie są trzy drogi, które mają nawierzchnię tłuczniową i należy ją wyrównać, wykonanie  

zaplanowano na koniec września.    

Wiceprzewodniczący Tadeusz Kostuj złożył wniosek formalny, żeby w przypadku objazdu 

dróg dopasować termin do możliwości uczestniczenia wszystkich radnych. 

Przewodniczący Rady poprosił o pozostanie Radnych po sesji w celu ustalenia terminu 

objazdu dróg. 

Wójt w ramach uzupełnienia sprawozdania poinformował, że odbył się odbiór kanalizacji 

sanitarnej w Gizałkach na ul. Łąkowej (170 metrów), wartość robót - 58 tys. zł. 

Następnie przekazał informacje na temat nawałnicy jaka nawiedziła nasz rejon w dniach 10-

11.08 br. Poinformował, że w tej sprawie odbyły się trzy wideokonferencje z Wojewódzkim 

Sztabem Zarządzania Kryzysowego, którym przewodniczył pan Wojewoda. Na terenie naszej 

gminy ucierpiał jeden obiekt mieszkalny, właściciel obiektu otrzymał już odszkodowanie. 

Zgłoszono też trzy budynki gospodarcze z których jeden został zniszczony a dwa uległy 

uszkodzeniu w niewielkim zakresie. Właściciele będą mogli uzyskać odszkodowanie                            

w kwocie do 10 tys. zł. Na szkody wyrządzone w uprawach rolnych - wpłynęło 17 wniosków. 

W większości dokonano już oceny szacunkowej strat, myśli, że do końca września ten temat 

zostanie załatwiony.  

PUNKT – 9 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

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

Rady Gminy Gizałki o godzinie 17.30  

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak        Piotr Lis 

 

 

 

 

 


