Protokół nr VI/2019
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się
27 maja 2019 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 14 radnych, co stanowi 93,33 % składu
osobowego Rady Gminy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto
w Sesji udział wzięli sołtysi - lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu oraz
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, zaproszeni goście - lista obecności
stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 12:00
witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.
Następnie stwierdził quorum Sesji (14 radnych).
Radny nieobecny – Roman Rojewski, nieobecność usprawiedliwiona.
PORZĄDEK OBRAD VI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
1.
2.
3.
4.
5.

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przedstawienie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu V Sesji Rady Gminy Gizałki.
Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Gizałki na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”, za lata 2017-2018;
2) przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków;
3) emisji obligacji Gminy Gizałki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu;
4) zmian planu budżetu na rok 2019;
5) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030.

6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
w 2018 roku.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Informacje i wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad.
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Wyniki głosowania: „za” - 14, przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek
Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk
Osman, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz
Woźniak.
PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU V SESJI RADY GMINY GIZAŁKI
Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem o pytania, uwagi do protokołu
V sesji.
Radni nie wnieśli uwag.
Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji.
Wyniki głosowania: „za” - 14, przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek
Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk
Osman, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz
Woźniak.
PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
MIĘDZYSESYJNYM
Wiceprzewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania?
Radny Zbigniew Bachorski zapytał o 16.05 - spotkanie z przedstawicielem ZNP
w Pleszewie w sprawach płacowych nauczycieli.
Wójt odpowiedział, że rozmawiali o możliwości zapłaty nauczycielom za czas strajku,
który miał miejsce w miesiącu kwietniu. Przekazał swoje stanowisko oraz oficjalne
stanowisko Kuratorium i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Na tą chwilę nie ma takich
prawnych możliwości
Radny Zbigniew Bachorski zapytał - nauczyciele, którzy strajkowali mają zapłacone,
czy nie?

Wójt odpowiedział, nie mają zapłacone.
Radny Tadeusz Kostuj zapytał o 29.04 - udział w radzie budowy obiektu Warsztatów
Terapii Zajęciowej w sprawie postępu robót budowlanych. Jak wygląda postęp prac?
Wójt odpowiedział, że analizowali postęp robót budowlanych. Na obecną chwilę
większość robót budowlanych jest zakończonych. Pozostają prace wykończeniowe.
W ub. tygodniu wybierali płytki, kolorystykę ścian. Uczestniczyli w tym również
pracownicy GCK, osoba zatrudniona w bibliotece publicznej, która będzie tam
pracowała. Inwestycja powinna być zakończona do końca lipca.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu.
PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ
1) przyjęcia raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Gizałki na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022”, za lata
2017-2018
Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radny Zbigniew Bachorski odczytał zapis zamieszczony w punkcie VI Raportu ochrona przed polami elektromagnetycznymi, który mówi, że na terenie powiatu
pleszewskiego nie było przeprowadzonych badań w tym zakresie. Radny stwierdził oznacza to, że na naszym terenie te badania nigdy nie były przeprowadzone.
Wójt odpowiedział, to nie jest tak. Badania pól elektromagnetycznych są wykonywane
zawsze przed oddaniem do eksploatacji wieży telefonii komórkowej. Taki obiekt nie
jest dopuszczony do eksploatacji bez badań. Wykonywane są również badania
kontrolne, które muszą być pozytywne, żeby taki obiekt mógł funkcjonować. Natomiast
nigdy nie były one wykonywane na zlecenie naszej gminy, ponieważ nie jest to w naszej
gestii.
Radny Zbigniew Bachorski dodał, że mówimy o roku 2017, a czy obecnie można by
przeprowadzić te badania pod kątem wpływu na środowisko. Chodzi o pole
magnetyczne.
Wójt odpowiedział, oczywiście, że można przeprowadzić. Gmina nie robi takich badań.
Wykonuje je ten kto eksploatuje maszty telefonii komórkowej i kontroluje to Inspekcja
Ochrony Środowiska.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czy można te badania wykonać na zlecenie?
Wójt odpowiedział - tak i trzeba za nie zapłacić.
Radny Zbigniew Bachorski – tu mówimy o fermach wiatrowych.
Wójt wyjaśnił, że nie mówimy o fermach wiatrowych, mówimy o telefonii komórkowej
tj. jakieś nieporozumienie. Badania na pola elektromagnetyczne wykonuje się dla wieży
telefonii komórkowej. Jeśli chodzi o farmy wiatrowe, to nie ma takich badań, takich

badań się nie wykonuje. Natomiast wykonywane są badania dotyczące ptaków,
nietoperzy, te raporty są przedkładane do gminy co 2 lata.
Dodał, że można te badania zlecić, ale należy ustalić jaki jest to koszt oraz zabezpieczyć
w budżecie środki na ten cel.
Radny Tadeusz Kostuj zaproponował, aby nie obciążać nas jako społeczeństwa, czyli
gminy. Problemem winno zająć się Ministerstwo Ochrony Środowiska na wniosek.
Mieszkańcy chcą wiedzieć jaki zakres dotyczy zagrożenia. Następnie dodał,
w zakresie źródeł odnawialnych mamy na szkole panele fotowoltaiczne. Uważa, że
można by tam zwiększyć zużycie prądu poprzez zainstalowanie suszarek elektrycznych,
byłby efekt ekologiczny. Nie musieliby stosować jednorazowych ręczników, czyli
mniej drzew byłoby wyciętych. Energia jest produkowana, zakład energetyki
prawdopodobnie nie bilansuje tego. Prosił to sprawdzić i dążyć do tego celu, żeby
energia wprowadzana była bilansowana na korzyść gminy jako przychód. Prosił, żeby
odpowiedź w tej sprawie została udzielona na kolejnej sesji. W raporcie ta forma energii
nie jest ujęta. Zaproponował, by dalej iść w tym kierunku, żeby na każdej szkole został
zainstalowany panel fotowoltaiczny.
Wójt odpowiedział, że może zwrócić się do Dyrektora Szkoły, żeby zastosowano
elektryczne urządzenie osuszające zamiast ręczników papierowych, po to żeby
zwiększyć zużycie prądu. Należy sprawdzić, czy faktycznie tak jest. Jest to problem
bilansowania energii. Jeżeli wytwarzane jest więcej energii niż zużywają, to warto takie
urządzenia założyć.
Wyniki głosowania: „za” - 14, przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek
Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk
Osman, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz
Woźniak.
Uchwała nr VI/48/2019 w sprawie przyjęcia raportu z realizacji „Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Gizałki na lata 2015-2018 z perspektywą na lata
2019-2022”, za lata 2017-2018 podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5
do protokołu.

2) przekazania do zaopiniowania projektu regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Wyniki głosowania: „za” - 14, przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – 0
głosowanie imienne: 14 głosów „za”
Zenon Andrzejewski, Zbigniew Bachorski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek
Janiszewski, Andrzej Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk
Osman, Mariusz Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz
Woźniak

Uchwała nr VI/49/2019 w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków podjęta została
jednogłośnie i stanowi załącznik nr 6 do protokołu.
3) emisji obligacji Gminy Gizałki oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, czym jest podyktowana zmiana sposobu
pozyskiwania środków, wcześniej korzystaliśmy z oferty banku a teraz z emitowania
obligacji?
Wójt odpowiedział, że temat szczegółowo omawiali na komisjach łączonych. Sprawa
polega na tym, że chcemy, żeby gmina zachowywała płynność finansową i realizowała
swoje należności wtedy gdy może, a nie kiedy musi. Gdybyśmy zaciągnęli pożyczkę
w banku wówczas mamy określone ścisłe terminy regulowania spłaty i odsetek.
Natomiast w przypadku obligacji obsługa jest określona, natomiast wykup obligacji jest
rzeczą dowolną. Można zrobić to wcześniej lub później. I to jest główny powód tego,
że bierzemy obligacje, a nie kredyt. Obsługa kosztuje mniej więcej tyle samo.
Przypomniał, że kwota była wcześniej zaplanowana w budżecie. Dodał, iż wiadomo
jest, że bierzemy ją po to, że realizujemy konkretną inwestycję - salę sportową
w Gizałkach. W uzasadnieniu do projektu uchwały jest zapisana kwota 3.732 tys. zł,
jest to kwota, która będzie wykorzystana na tą inwestycje. Natomiast pozostałe środki
to spłata wcześniej zaciągniętych pożyczek. Po to, żeby te środki mieć do dyspozycji
w latach następnych na realizacje inwestycji. Uważa, że jest to racjonalne.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, w 2023 roku musimy spłacić?
Wójt odpowiedział, możemy to zrobić szybciej, nie ma żadnego problemu. Jeśli Rada
stwierdzi, że nie realizujemy inwestycji, tylko spłacamy nasze wcześniej zaciągnięte
zobowiązania, zaciągnięte pożyczki, obligacje. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy
spłacili je wcześniej. Wszystko zależy od tego jaki będzie budżet. Jakie będą plany
inwestycyjne.
Radny Zbigniew Bachorski stwierdził, że radni, kolejnej kadencji będą mieli gorzej.
Wójt odpowiedział, że nie ma lepiej, czy gorzej. Każdy spłaca to, co zaciągnie,
zobowiązania musi uregulować. Dodał, że wiadomo było, że jeżeli decydujemy się na
realizację inwestycji wielomilionowych, to musimy zaciągać zobowiązania, po to, żeby
je wykonać. Nie ma innej możliwości. Jeśli będziemy wprowadzać kolejne inwestycje
do budżetu, wówczas też będzie trzeba zaciągać zobowiązania i je realizować.
Radny Tadeusz Kostuj - co do inżynierii finansowej. Różnica plus i minus między
kredytem a obligacjami, jak to się przedstawia? Czy będzie to duża różnica, jeżeli
chodzi o obsługę, emitowanie. Natomiast będzie tu płynność, jak wójt zauważył.
A taka opcja, jak tu wcześniej radny zauważył, gdyby zaciągać co roku kredyt.
Wówczas gdy byłaby potrzebna jakaś część kwoty, a obligacje. Radny prosił

przedstawić to społeczeństwu, żeby nie było zarzutu, że np. ponosimy dodatkowe
zbędne koszty.
Skarbnik odpowiedziała, że w tym roku kwota obligacji, którą zaciągamy jest
konieczna, żeby zamknąć budżet i realizować inwestycję, budowę sali.
Radny Zbigniew Bachorski dodał, że tutaj mamy więcej swobody finansowej.
Radny Krzysztof Walendowski zapytał - zadłużenie jest bezpieczne?
Skarbnik odpowiedziała, że będzie wynosiło 41 %, po zaciągnięciu tego zobowiązania.
Wójt wyjaśnił, że żaden kredyt, pożyczka nie zostanie udzielona gminie, nie można też
wyemitować obligacji, jeżeli występują jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości
spłaty tego zobowiązania.
Skarbnik poinformowała, że Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje opinię co do
możliwości spłaty kredytu, czy wykupu obligacji. Umowa zostaje zawarta dopiero po
wydaniu opinii.
Wójt dodał, że inny wskaźnik tj. relacja dochodów i wydatków bieżących do wydatków
majątkowych, to wskaźnik, którego też trzeba pilnować, nie tylko samo zadłużenie. I w
tym kontekście należy ustawiać odpowiednio spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań i inwestycji, żeby dotrzymać tych proporcji. Inaczej możemy mieć
problemy finansowe.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, jeżeli obligacje zostaną przeznaczone na spłatę
wcześniej zaciągniętego zobowiązania kredytu i wykup nastąpi dopiero w 2023 roku to
przez 4 lata powstaną oszczędności wynikające z braku konieczności spłaty tych
kredytów?
Wójt odpowiedział, że nie rozumie, o co chodzi.
Radny Zbigniew Bachorski dodał, bo my przesuwamy spłatę.
Wójt odpowiedział, że nic nie przesuwamy.
Radny Zbigniew Bachorski - w tym roku nie spłacamy zobowiązań.
Wójt powiedział, że zawsze zaciągamy zobowiązania na okres w jakim możemy to
zobowiązanie uregulować. Czyli obsłużyć bieżące koszty zadłużenia jak również spłaty
rat kapitału. Tak jest zarówno w przypadku pożyczki czy obligacji. Gdyby zamiast
obligacji była pobrana pożyczka wyglądało by to identycznie. Nie da się tego inaczej
zrobić, robimy optymalny okres jaki tylko się da. Natomiast obligacje mają to do siebie,
że możemy to uregulować szybciej. Jeżeli w przyszłym lub kolejnym roku Rada
stwierdzi, że nie realizujemy inwestycji, wówczas wszystkie środki, które mamy
w budżecie możemy przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Natomiast w przypadku pożyczki jest trochę inaczej.
Radny Zbigniew Bachorski - ale tego nie zrobimy.

Wójt odpowiedział, tego nie wie.
Radny Tadeusz Kostuj zapytał jakie jest oprocentowanie obligacji?
Radny Zbigniew Bachorski takie samo jak kredyt. A w bankach jakie mamy marże,
bo WIBOR jest ten sam ?
Wójt odpowiedział tj. różnie od 0,5, 0,7, 1, a WIBOR jest zmienny.
Radny Zbigniew Bachorski powiedział, chodzi o marże. Obsługa tyle samo będzie
kosztować ponad 1 mln zł.
Wójt powiedział, że jest to 1 % plus WIBOR przeciętnie. Jak to policzymy, to jest
najtańszy kredyt jaki można uzyskać. Osoba fizyczna takiego taniego kredytu na rynku
nie otrzyma. Biorąc jeszcze pod uwagę wzrost cen inwestycji, materiałów budowlanych
a niski koszt tego kredytu, to opłaca się w tej chwili pobierać kredyty. Ta sama
inwestycja za 2-3 lata może być znacznie droższa. Wszystko w ostatnim czasie drożeje.
A jeżeli jest łatwo dostępny kredyt, to warto go pobrać, tym bardziej, że gmina nie
przekracza wskaźników zadłużenia.
Głosowanie
Wyniki głosowania: „za” - 13, przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – Zbigniew Bachorski
głosowanie imienne: 13 głosów „za”
Zenon Andrzejewski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej
Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak
Uchwała nr VI/50/2019 w sprawie emisji obligacji Gminy Gizałki oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu podjęta została większością głosów „za”
i stanowi załącznik nr 7 do protokołu
4) zmian planu budżetu na rok 2019;
Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Głosowanie
Wyniki głosowania: „za” - 13, przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – Zbigniew Bachorski
głosowanie imienne: 13 głosów „za”
Zenon Andrzejewski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej
Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak
Uchwała nr VI/51/2019 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2019
podjęta została większością głosów „za” i stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

5) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2019-2030
Wiceprzewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.
Radni nie mieli pytań.
Głosowanie
Wyniki głosowania: „za” - 13, przeciw” - 0, „wstrzymuje się” – Zbigniew Bachorski
głosowanie imienne: 13 głosów „za”
Zenon Andrzejewski, Michał Bus, Jacek Dąbrowski, Jacek Janiszewski, Andrzej
Kaczmarek, Tadeusz Kostuj, Piotr Lis, Justyn Michalak, Henryk Osman, Mariusz
Szczepaniak, Marek Szulc, Krzysztof Walendowski, Kazimierz Woźniak
Uchwała nr VI/52/2019 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gizałki na lata 2019-2030 podjęta została większością głosów „za” i stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.
PUNKT– 6 – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W 2018 ROKU
Radni nie mieli pytań.

PUNKT – 7 – OCENA ZASOBÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2018
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że na Komisjach łączonych Kierownik
GOPS omawiała ww. informację.
Radni nie mieli pytań.
PUNKT – 8 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH
Radny Justyn Michalak zapytał, kiedy rozpocznie się naprawa nawierzchni
(frezowanie garbów), na drodze w m. Świerczyna.
Wójt odpowiedział, że w pierwszej kolejności frezowanie nierówności będzie
przeprowadzone na drodze w m. Leszczyca, tam jest najgorzej. Następnie w Kolonii
Ostrowskiej. Po frezowaniu drogi zostaną uzupełnione asfaltem. Zobaczą jaki to
odniesie skutek, ponieważ są to zniekształcenia punktowe. Sugestia wykonawcy jest
taka, żeby na całym odcinku położyć nowy dywanik asfaltowy. Jest to duże zadanie
i bez zgody Rady, bez zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie nie ma mowy
o tego typu inwestycji. Jeżeli będą już znane koszty, to poinformuje radnych i wtedy
będą szukali środków w budżecie.
Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że otrzymał odpowiedź na jego wcześniejsze
wnioski w zakresie naprawy boiska w Szymanowicach. W odpowiedzi pan wójt między

innymi poinformował go, że będzie zastosowany humus. Na razie było zrobione
wałowanie. Zapytał, jakbyśmy ten temat kontynuowali, czy faktycznie trzeba będzie
jeszcze wykonać zgodnie z ustaleniami.
Wójt wyjaśnił, że sprawdzał stan boiska z pracownikami, przeanalizowali sytuację
Potrzebne byłoby wyłącznie wałowanie, oraz przycięcie traw. Obecnie dosiano trawę
i na tym by zakończyli. Dosypanie humusu wiązało by się z tym, że trzeba by nową
nawierzchnie całkowicie odtworzyć. 90 % nawierzchni jest w bardzo dobrym stanie.
Boisko jest na gruncie zwięzłym i trzeba je co jakiś czas przewałować, przynajmniej
raz w roku. Tak jak to jest w przypadku boisk piłkarskich. Młodzież gra już na tym
boisku i nie skarży się na nierówności.
Radny Andrzej Kaczmarek zapytał, czy już coś wiadomo na temat oświetlenia
ulicznego na ul. Wąskiej w Leszczycy.
Wójt odpowiedział, że na razie nie ma żadnych informacji na ten temat. Był złożony
wniosek wie, że Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe przymierza się do tej inwestycji.
Trzeba będzie za to zapłacić, szczegółów na razie nie zna.
PUNKT – 9 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI
Wiceprzewodniczący Rady poinformował, że nastąpi wręczenie legitymacji
sołtysowi, który nie był obecny na poprzedniej sesji.
Nastąpiły gratulacje, wręczenie legitymacji.
Wójt poinformował, że odniesie się do interpelacji radnego Jacka Dąbrowskiego, który
wnioskuje o ustawienie przy drodze gminnej relacji Ruda Wieczyńska-Obory-Wronów
znaków U3A i U3B. Został opracowany projekt organizacji ruchu drogowego na cały
odcinek tej drogi i jest propozycja umieszczenia podobnego znaku U3C. Znak ten
spełnia taką samą funkcję. Po zatwierdzeniu dokumentacji będzie można ten znak
ustawić. Ostatnio jest to bardzo szczegółowo sprawdzane. Głównie policja sprawdza,
czy znak jest ustawiony godnie z projektem organizacji ruchu. Jeżeli taki znak nie ma
odpowiedniej dokumentacji, mogą wyniknąć z tego konkretne problemy.
Radny Tadeusz Kostuj zapytał, czy będą realizowane odcinki oświetleniowe, które
wcześniej były ustalone np. w Szymanowicach w kierunku Czołnochowa 3 lampy.
Wójt odpowiedział - w budżecie tego nie ma. Projekt jest opracowywany przez Spółkę
Oświetlenie Uliczne i Drogowe, jeśli zostanie ukończony i będą odpowiednie
pozwolenia trzeba będzie wprowadzić do budżetu jako zadanie inwestycyjne. Obecnie
jest na etapie opracowywania dokumentacji projektowej podobnie jaka ul. Wąska
w Leszczycy.
Radny Jacek Dąbrowski podziękował za udzieloną odpowiedź w sprawie
oznakowania skrzyżowania Ruda Wieczyńska-Obory-Wronów, oraz za naprawę
uszkodzonego słupa oświetleniowego na tym odcinku drogi. Dodał, że ma to ewidentny
wpływ na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz znacznie poprawiło walory
estetyczne. W imieniu mieszkańców złożył podziękowania.

Mieszkaniec skierował do wójta zapytanie w sprawie przebudowy drogi
w miejscowości Wierzchy. W ub. roku dokumentacja nie doszła do skutku. W tym roku
miał być złożony wniosek do Starostwa, nie był. Ostatnio uzgodnienia z Wodami
Polskimi były prowadzone. Odpowiedź była 28 marca w Urzędzie Gminy. Dlaczego
wszystko tak topornie idzie - pytał.
Wójt odpowiedział, że sprawdzi to. Wie, że w Wodach Polskich długo trwa procedura
wydawania pozwoleń.
Mieszkaniec prosił, żeby wójt nad tą drogą i dokumentacją się pochylił.
Wójt odpowiedział, że dokumentacja jest zrobiona. Organ, który wydaje pozwolenia
na budowę uznał, że są jeszcze potrzebne pozwolenia wodnoprawne, które wydają
Wody Polskie. Wystąpili do nich, bardzo długo czekali, ale w końcu je uzyskali.
Mieszkaniec kolejna sprawa, kiedy nastąpi bieżący remont tej drogi. Sprawę zgłaszał
w lutym na zebraniu sołeckim. Na drodze są duże ubytki, na żadnych innych drogach
na gminie tak nie ma. Dodał, że nie mieszka tam sam. Prosił o wyrównanie drogi lub
zasypanie. Prosił wójta o przyjazd i sprawdzenie obecnego stanu.
Wójt odpowiedział, że droga jest przejezdna, jest wykonana z tłucznia granitowego
i wymaga co jakiś czas remontu. Będzie naprawiana tak jak inne drogi, do końca lata
to nastąpi.
Sołtys Sołectwa Halina Osman zapytała mieszkańca, czy był na drogach
w Białobłotach na Orlinie, tam w ogóle nie ma tłucznia.
Wiceprzewodniczący Rady stwierdził - wiadomo, że drogi się zużywają, trzeba będzie
sukcesywnie je naprawiać.
Sołtys Sołectwa kolonia Obory Józef Taczała zgłosił żeby przed naprawą drogi
w Kolonii Obory (ze środków Funduszu Sołeckiego) ustalić jej przebieg. Obecnie
granica przebiega w środku drogi, jest tam kamień graniczny. Prosił to sprawdzić.
Wójt odpowiedział, że wie o tym, będą sprawdzać.
Mieszkaniec – wie, że na terenie gminy są jeszcze złe stany dróg, piaszczyste, ale jeżeli
ktokolwiek twierdzi, że tam jest dobra droga, to prosi przyjechać, zobaczyć.
Sołtys Sołectwa Krzyżówka Halina Osman zapytała ile jest tam budynków?
Mieszkaniec – odpowiedział, że 4 zabudowania.
Radny Zbigniew Bachorski zapytał, ilu tam jest mieszkańców, na Młyniku też mają
taką drogę przy większej ilości mieszkańców.
Mieszkaniec – ale nie jest tam na pewno taki zły stan.

Radny Zbigniew Bachorski odpowiedział, ponieważ ostatnio przeprowadzono remont
tej drogi.
Mieszkaniec odpowiedział - jemu też o to chodzi.
Radny Zbigniew Bachorski stwierdził, może Zakład Komunalny nie zdążył.
Mieszkaniec przypomniał, że na zebraniu wiejskim wójt mówił o remoncie
w miesiącu marcu, a teraz mówi o końcu lata.
Radny Tadeusz Kostuj powiedział, zakupmy kruszywa, w budżecie jest 144 tys. zł
z UM na drogi dojazdowe.
Wójt powiedział, nie wolno tego wykorzystać.
Radny Henryk Osman odniósł się do wypowiedzi mieszkańca informując, że na
Krzyżówce on sam dokonuje naprawy drogi. Raz w miesiącu bierze ciągnik, tura
i wyrównuje nawierzchnię. Dodał - trochę czynu społecznego nie zaszkodzi.
Mieszkaniec odpowiedział, że tak zrobił ale sąsiedzi powiedzieli, że nie może tego
robić.
Radny Jacek Dąbrowski powiedział - to nie jest miejsce, żebyśmy zwracali się
z pretensjami do mieszkańca, który zgłasza swoją prośbę. Jest to zapewne dla niego
ważna sprawa. Przypomniał, że była propozycja odbycia komisji objazdowej, po to
żeby można zapoznać się ze stanem dróg w naszej gminie. Każdy może to wykonać
w czasie wolnym, ale myśli, że wspólny wyjazd byłby słuszną sprawą. Można by
przyjrzeć się stanowi dróg i stwierdzić, która w pierwszej kolejności zasługuje na
naprawę. Taka objazdowa komisja pozwoliłaby ocenić ich stan.
Wiceprzewodniczący Rady powiedział, że Przewodniczący Rady miał to ustalone nie
będzie wchodził w temat. Nie chce organizować pracy rady, jeżeli wcześniej padły
ustalenia.
Mieszkaniec podziękował radnemu za poparcie. Dodał, że w czynie społecznym kosił
pobocza dróg, wycinał krzaki na co miał pozwolenie. Obecnie zgłaszał przez radnego
o dalszych potrzebach wycinania krzaków, czeka na odpowiedź czy może to zrobić.
Następnie odczytał pismo od wójta, w którym był zapis, że utrzymanie należytego stanu
nawierzchni wszystkich dróg gminnych leży w zakresie zadań gminy.
PUNKT – 10 – ZAKOŃCZENIE OBRAD
Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady zamknął obrady
VI sesji Rady Gminy Gizałki o godz. 13:10
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