
Protokół nr XXV/2017 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

23 marca 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 stwierdziła quorum Sesji (15 radnych). 

 

PORZĄDEK OBRAD XXV 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. określenia przypadków niestosowania przepisów art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie 

przyrody;  

2. określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów; 

3. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki                    

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

dla Gminy Gizałki na 2017 rok; 

4. udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie 

zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3090P (ul. 

Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”; 

5. zmian planu budżetu na rok 2017; 

6. zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 2026;  

7. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju 

szkolnego.  

   7.  Odpowiedzi na interpelacje radnych. 

   8.  Interpelacje i zapytania radnych. 

   9.  Wolne głosy i wnioski. 

  10.  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. 15 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.  

Wójt poinformował, że w dniu 3 lutego br. spotkał się z zastępcą dyrektora PUP w Pleszewie. 

Rozmawiali nt. zatrudnienia pracowników. Powiatowy Urząd Pracy ma zmniejszoną pulę 

środków finansowych i nie będzie można zatrudniać pracowników w ramach prac publicznych. 

W związku z powyższym osoby, które będą zajmować się porządkowaniem terenów czy 

sadzeniem kwiatów, to będą osoby zatrudnione na stażach organizowanych przez PUP, a nie w 

ramach prac publicznych. 

Poinformował, że trwa ustawianie tabliczek kierunkowych z numerami posesji, do połowy roku 

prace powinny być zakończone. 

Poinformował również, że w dniu 9 marca br. odbył spotkanie z Kierownikiem Rejonu 

Drogowego w Koninie WZDW. Uzgodnili, że dokumentacja projektowa ścieżki rowerowej                    

z Gizałek do Tomic sfinansowana zostanie przez samorząd województwa wielkopolskiego. 

Projekt zostanie wykonany do końca września br. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, kto będzie budował ścieżkę, samorząd województwa czy 

gmina?. 

 

Wójt odpowiedział, że prawdopodobnie Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał czy to spowoduje, że ścieżka będzie szybciej wykonana?. 

 

Wójt odpowiedział, że nie potrafi na to odpowiedzieć, w Wieloletniej Prognozie Finansowej 

mamy założoną określoną kwotę na rok przyszły i kolejne lata na to zadanie inwestycyjne.  

 

Radny Zbigniew Bachorski stwierdził, że mówione było, że gdyby wykonawcą był Urząd 

Gminy prace byłyby podzielone na II etapy.  

 

Wójt wyjaśnił, że jeżeli wykonawcą będzie gmina, to musimy wydać całość kwoty na budowę, 

czyli  ok. 2,5 mln, a jeżeli samorząd województwa, to gmina będzie partycypować w kosztach- 

40 % wartości całego zadania.  

 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy to nie przedłuży czasu budowy ścieżki rowerowej?. 

Planowaliśmy, że wykonanie nastąpi w latach  2018-2019. 

 

Wójt odpowiedział, że to  nie jest zadanie przejęte przez samorząd gminy. Jest to zadanie 



samorządu województwa. Chcemy wesprzeć finansowo samorząd województwa, żeby ścieżka 

powstała szybciej. 

Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym stanowi załącznik nr 5 do 

protokołu. 

 

PUNKT – 6 – PODJĘCIE UCHWAŁ  

Uchwała Nr XXV/137/2017 w sprawie określenia przypadków niestosowania przepisów 

art. 83 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, który był szeroko 

omawiany podczas posiedzenia komisji. Z uwagi na brak pytań poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr 

XXV/137/2017 w sprawie określenia przypadków niestosowania przepisów art. 83 ust. 1 

ustawy o ochronie przyrody podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do 

protokołu. 

 

Uchwała Nr XXV/138/2017 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie 

drzew i krzewów. 

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Z uwagi na brak pytań 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było                        

15 radnych. Uchwała Nr XXV/138/2017 w sprawie określenia wysokości stawek opłat za 

usunięcie drzew i krzewów podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do 

protokołu. 

 

Uchwała Nr XXIV/139/2017 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. 

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

obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXIV/139/2017 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 8 do protokołu. 

Uchwała Nr XXV/140/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika”. 
. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Z uwagi na brak pytań 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było                    

15 radnych. Uchwała Nr XXV/140/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Pleszewskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 3090P (ul. Kolejowej w Gizałkach) w zakresie budowy chodnika” 

podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXV/141/2017 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017. 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 



Wójt wyjaśnił, że nastąpiły zmiany w planie budżetu na rok 2017 jak i w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej, głównie poprzez wprowadzenie nowych inwestycji. 

Proponuje się zwiększenie kwoty na budowę drogi Robaków-Czołnochów, zwiększenie wynosi 

ponad 240 tys. zł.  

Wprowadzamy też do budżetu kwotę 40 tys. zł pozyskaną z Komisji Europejskiej na 

organizację Festynu Nocy Świętojańskiej (przyjęcie delegacji zagranicznych).  

Budżet należy skorygować również w zakresie finansowania oświaty o środki, które wpłynęły 

na dzieci 6-letnie. Wcześniej zaplanowaną kwotę  należy zmniejszyć o 88 038 zł do kwoty                   

132 462 zł.  Mamy 99 dzieci, na każde dziecko gmina otrzymuje 1 338 zł. 

Zwiększamy również wydatki o kwotę 6 tys. zł na budowę kanalizacji sanitarnej w Gizałkach 

ul. Łąkowa. 

Wprowadzono nowe inwestycje: budowa drogi gminnej nr 632026P Kolonia Ostrowska – 

Studzianka, na ten cel zabezpieczamy kwotę 30 tys. zł na wykonanie map do celów 

projektowych. Umożliwi to rozpoczęcie prac głównie w kontekście rozgraniczeń geodezyjnych 

i możliwego przejęcia gruntów, ponieważ droga ta obecnie w całości  nie stanowi własności 

gminy. 

Budowa drogi gminnej w m. Orlina Duża – Białobłoty, wprowadzamy kwotę 50 tys. zł. również 

na przygotowanie map i projektu budowlanego.  

Droga Orlina Mała – Orlina Duża, wprowadzamy kwotę 30 tys. zł na przygotowanie map                           

i rozgraniczenia, następnie trzeba będzie zwiększyć kwotę na dokumentację projektową.  

Dokumentacja projektowa drogi gminnej Szymanowice –Tomice, zwiększamy środki o kwotę 

5 tys. na rozgraniczenie i niezbędny wykup gruntu ok. 20 m2. 

Droga Robaków – Czołnochów  zwiększamy wartość inwestycji o kwotę 283 250 zł.   

Zwiększamy środki na wykonanie przebudowy drogi gminnej w Gizałkach, ul Polna o kwotę 

220 tys. zł, po to żeby można jak najszybciej rozpocząć inwestycję. 

Budowa chodnika przy drodze w m. Toporów do środków Funduszu Sołeckiego dokładamy 

kwotę 10 tys. zł  

Planujemy remont drogi w m. Tomice-Górki. Planuje się na zadanie środki w wysokości                      

44 tys. zł, w tym w ramach Funduszu Sołeckiego - 20.000 zł. Wcześniej na to zadanie była 

zaplanowana kwota 20 tys. zł. 

Droga w m. Gizałki Las - planuje się zwiększenie wartości zadania do 32 tys. zł, w tym                           

w ramach Funduszu Sołeckiego 7 tys. zł 

Ponadto wójt poinformował, że w tym roku środki Funduszu Sołeckiego na remonty dróg 

rozdzielono. Zaplanowano oddzielnie dokonać zakupu kruszywa i oddzielnie zlecić roboty 

budowlane na drogach, po to żeby mieć większy wpływ na jakość kruszywa.  

Zwiększamy plan wydatków o kwotę  10 tys. zł na wykup gruntów przy Sali Wiejskiej                              

w m. Ruda Wieczyńska. Mieszkańcy zdecydowali, że zakup (0,15 ha) zostanie sfinansowany                          

z Funduszu Sołeckiego, brakuje środków na rozgraniczenie i opłatę notariusza, dlatego 

zwiększamy tę kwotę o 10 tys. zł.   



Zwiększono o dodatkowe środki (5 tys. zł) na dotacje dla OSP na zakup wyposażenia, sprzętu, 

umundurowania oraz na naprawy samochodów i sprzętu (10 tys. zł). 

Zwiększa się plan wydatków na inwestycję pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze 

wojewódzkiej nr 443 w m. Białobłoty o 55 tys. zł, środki przeznaczone na wybudowanie                      

11 punktów świetlnych. 

Zaplanowano zmontować jedną oprawę oświetleniową w Gizałkach przy ul. Wodnej, która 

będzie oświetlała plac zabaw i siłownie zewnętrzną. Przewidziana kwota, to 5 tys. zł. Należy 

przeciągnąć dodatkową linię zakończoną lampą. 

Radny Zbigniew Bachorski zauważył, że w uchwale są przewidziane trzy nowe drogi zapytał, 

czy na zaplanowanych drogach przewiduje się  nawierzchnie z kruszywa czy asfaltu. Radny 

zapytał też, jaki jest plan - mówimy nieraz przebudowa potem jest budowa i koszty się 

zwiększają.  

Wójt odpowiedział, że nazwa zadania nie stanowi o kosztach zadania. W tej chwili 

zabezpieczamy środki na wykonanie dokumentacji projektowej pod drogę asfaltową. 

Natomiast jaki zakres inwestycji będzie wykonany zdecyduje ta lub przyszła Rada. Jeżeli 

wszystko będzie przygotowane, to będzie można w każdej chwili rozpocząć te inwestycje                     

w ramach posiadanych środków. 

Radny Zbigniew Bachorski przypomniał, że wójt wcześniej informował, że obecnie nowe 

drogi muszą mieć minimum 5,5 m. szerokości. Czyli te trzy drogi są planowane pod asfalt -

pytał radny. 

Wójt odpowiedział, że nie wszystkie, tam gdzie będzie wymagane pozwolenie na budowę 

szerokość pasa jezdni musi wynosić 5,5 m. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał czy tam gdzie mają powstać drogi, planowane są 

inwestycje?.  

Wójt odpowiedział, że nie, są to wnioski mieszkańców. 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał czym to jest sugerowane, że wójt akurat te drogi promuje. 

Wójt wyjaśnił, że są to drogi zgłaszane przez radnych i mieszkańców na zebraniach wiejskich. 

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

Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXV/141/2017                    

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

nr 10 do protokołu. 

 

Uchwała Nr XXV/142/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Gizałki na lata 2017- 2026.  

 

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Z uwagi na brak pytań 

poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 

radnych. Uchwała Nr XXV/142/2017 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gizałki na lata 2017- 2026 podjęta została jednogłośnie i stanowi 

załącznik nr 11 do protokołu. 

 



Uchwała Nr XXIV/143/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych                                    

i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 

 

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

 

Radny Tadeusz Kostuj poinformował, że w opinii szerokiego grona mieszkańców, 

pedagogów, fachowców itd., zmiana ta jest szczególnie szkodliwa dla środowiska wiejskiego. 

Stwierdzenia osób kompetentnych są takie, że reforma jest nieprzygotowana. Nadal apeluje do 

rządu aby się z tego wycofał. Życzy siły całej sferze oświatowej, dziękuje za wsparcie. 

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

obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr XXIV/143/2017 w sprawie dostosowania sieci 

szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego podjęta została 14 głosami 

„za” przy 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik nr 12 do protokołu. 

PUNKT – 7 – ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH 

Wójt odpowiedział, że wpłynęły dwie interpelacje. Pierwsza Radnego Henryka Osmana                      

w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 632051P relacji Orlina Mała, Orlina Duża. 

Mieszkańcy wnoszą o budowę drogi, która będzie obwodnicą dla pojazdów, które w tej chwili 

przejeżdżają drogą powiatową, Interpelację tą bardzo obszernie uzasadniają. Na ten temat 

rozmawiali również na zebraniu wiejskim, droga może mieć dł. ok. 2-3 km. Inwestor, który 

buduje kurniki w Orlinie zadeklarował partycypacje w kosztach budowy tej drogi. Dlatego na 

dzisiejszej sesji wprowadzono środki, które pozwolą na wykonanie map do celów 

projektowych i ewentualne wykonać prace rozgraniczeniowe. Jeżeli dojdzie do budowy, to 

będzie podobny proces inwestycyjny jak przy budowie drogi w m. Krzyżówka, będą musiały 

być dokonane wykupy, odszkodowania i rozgraniczenia znacznych ilości gruntów. Inwestycja 

ta jest na kilka lat, ale jeżeli jest propozycja partycypacji to uważa, że powinni w rozsądnym 

wymiarze skorzystać i takiej odpowiedzi udzielono radnemu.  

Kolejna interpelacja jest od Przewodniczącego Rady - Piotra Lisa dotyczy budowy chodnika 

przy drodze wojewódzkiej nr 442 w m. Obory. Wystąpiliśmy z wnioskiem do Wielkopolskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu o ujęcie zadania w planie inwestycyjnym. Druga 

interpelacja Przewodniczącego dotyczy oznakowania przejścia dla pieszych na drodze 

wojewódzkiej nr 442 w m. Ruda Wieczyńska na skrzyżowaniu z drogą w kierunku do 

Wronowa, również wystąpiliśmy do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich                                  

w Poznaniu z wnioskiem o ujęcie tego zadania w planach inwestycyjnych lub bieżących 

wydatkach. 

 

PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

Radny Zbigniew Bachorski – zgłosił naprawę nawierzchni drogi Tomice-Szymanowice. 

Radny zapytał czy wszystkie drogi zostaną  naprawiane w jednym etapie. 

Wójt odpowiedział, że naprawę dróg asfaltowych i gruntowych zlecono do Zakładu 

Komunalnego w przyszłym tygodniu zostaną wykonane najpilniejsze prace. Na  pozostałe 

prace zostanie ogłoszony przetarg, wykonanie prac nastąpi w połowie kwietnia.  

Radny Kazimierz Wożniak zgłosił załatanie dziur na drodze Białobłoty - Orlina, uzupełnienie 

nawierzchni dróg żwirowych Białobłoty Kocioł, Garncarski Kąt, Dziewiń Duży-Czarnybród. 

Radny Zenon Tomaszewski  zgłosił załatanie dziur na drogach gminnych (asfaltowych) w m. 

Kolonia Ostrowska i Świerczyna w kierunku od p. Lewicza do p. Abramowicza i w m. Kolonia 

Obory do sołtysa i do szkoły.  



Radny Tadeusz Kostuj nawiązał do odpowiedzi jaką otrzymał w dniu 19.09.2016 r. na jego 

pismo z dnia 19.08.2016 r. w sprawie  naprawy poboczy dróg gminnych w m. Szymanowice. 

W odpowiedzi zapewniono go, że naprawa nastąpi jeszcze w 2016 roku, później wnioskował 

też o miejsca pamięci kultu co było załatwione negatywnie i chodniki. Radny stwierdził, że nie 

ma śladu, że naprawy zostały dokonane. Prosi o bieżące naprawy jak również uzupełnienie 

asfaltem łuku na ul. Kościelnej i Parkowej. 

Wójt  odpowiedział, że pobocza i wyrwy zostały wówczas uzupełnione. Stwierdził, że radnemu 

nie chodzi o łatanie wyrw, ale o ułożenie nowego pobocza z kruszywa na ul. Aleja 

Niepodległości, ponieważ pobocze się ubiło i asfalt obecnie jest o 3-4 cm wyżej. Dalej wyjaśnił, 

że jest to zadanie inwestycyjne i jeżeli Rada uzna, że należy je wykonać, to należy zaplanować 

je w budżecie.  

Radny Tadeusz Kostuj odpowiedział, że pobocze nie może mieć 3 cm uskoku, jeżeli są 

odkryte dwie 5 cm warstwy. Radny stwierdził, że najbardziej newralgiczne wyrwy nie zostały 

uzupełnione. Natomiast o sprawę pobocza niezależnie od tego również wnioskował. 

Wójt odpowiedział, że wszystkie uzupełnienia zostały wówczas wykonane. 

Radny Tadeusz Kostuj podkreślił, że należy informować radnych o naprawach wówczas się 

spotkają, może nawet w formie komisji i to ocenią.   

PUNKT – 9 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI 

Przewodniczący Rady Piotr Lis w imieniu mieszkańców Rudy Wieczyńskiej podziękował 

Wójtowi i Radzie za sfinalizowanie oraz przeznaczenie 10 tys. zł na wykup gruntu przy sali. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał Stanowisko Rady Gminy Gizałki w sprawie projektu 

aktualizacji „Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla 

województwa wielkopolskiego”. Sprawa ta była przedmiotem dyskusji podczas posiedzenia 

Komisji stałych. 

Po odczytaniu poprosił radnych o przegłosowanie. Radni jednogłośnie przyjęli przedstawione 

stanowisko.   

Wójt wyjaśnił, że w dniu 10 marca br. dowiedzieli się, że Wojewoda Wielkopolski podpisał 

projekt dokumentu pn. „Aktualizacja Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego”.  Aktualizacja ma obowiązywać 

od 1 maja do końca 2017 roku. W planie wojewódzkim zatwierdzonym w ub. roku był zapis, 

że z dniem 1 lipca stacjonowanie karetki Ratownictwa Medycznego ma być w Gizałkach. Pan 

Wojewoda zmienił plan, co zamieścił w projekcie na stronie internetowej. Uważa, że powinni 

się do tego odnieść i protestować. Powiat pleszewski za wyjątkiem gminy Gołuchów będzie 

obsługiwany przez Pleszewskie Centrum Medyczne i karetkę pogotowia, która będzie 

stacjonowała w Pleszewie. Uważa, że nie ma szans żeby karetka w ustawowym czasie                            

(20 minut) dojechała do najbardziej oddalonych miejscowości w naszej gminie takich jak  

Dziewiń czy Białobłoty.  

Radny Zenon Tomaszewski zgłosił o uzupełnienie wyrw na drodze w m. Świerczyna od 

kościółka w kierunku p. Michalaka, do lasu. 

Radny Tadeusz Kostuj odniósł się  do stanowiska Wojewody. Uważa, że tak nie powinno być, 

że była obietnica stacjonowania karetki w Gizałkach i teraz zmieniają swoje wcześniejsze 



decyzje. Następnie Radny złożył wniosek w sprawie odnowienia boiska sportowego (w parku)                                    

w m. Szymanowice. Zaproponował ustawienie koszy do piłki siatkowej oraz przeprowadzenie 

rekultywacji, która wyrównałaby nawierzchnię. Wnioskował również, żeby dla osób starszych 

postawić ławki z oparciem. 

Zbigniew Ostrowski Sołtys Sołectwa Szymanowice zapytał, czy w tych miejscowościach 

gdzie są nadane nazwy ulic będą zamieszczane tabliczki z numerami posesji. 

Wójt odpowiedział, że będą zamieszczone w następnej kolejności. 

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki podziękował wójtowi i radnym za szybkie  

zrealizowanie wniosku mieszkańców w sprawie odwodnienia ul. Szkolnej oraz za ujęcie                          

w planach inwestycyjnych chodników przy ul. Kolejowej i Wrzesińskiej oraz zainstalowanie  

lampy przy placu zabaw. Prosi żeby w pierwszej kolejności ująć do naprawy nawierzchnię ul. 

Wodnej. Wnosi również o naprawę (klosza) lampy na ul. Szkolnej na wysokości                                          

p. Musiałowskiego. Ponadto zgłosił sprawę zaśmiecania terenu wokół wysypiska śmieci.  

Wójt odpowiedział, że śmieci, które zalegają w pobliżu wysypiska są na sąsiednich gruntach 

w prywatnym lesie. Uporządkowanie śmieci należy do właściciela terenu.   

PUNKT – 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

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

Rady Gminy Gizałki o godzinie 17:20.  

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak                   Piotr Lis 


