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Protokół Nr 3/15 
 

            z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, 
Handlu i Usług oraz Ochrony Środowiska Rady Gminy Gnojno, odbytego w dniu 14 
stycznia 2015 roku. 
Posiedzenie trwało od godz. 9 do godz. 14. 
W posiedzeniu, zgodnie z załączoną listą obecności, udział wzięli: 

1. Beata Boś   - przewodniczący 
2. Gustaw Treliński  - członek 
3. Wincenty Krawczyk - członek 

W trakcie posiedzenia członkowie komisji dokonali przeglądu stanu technicznego 
budynków i dróg gminnych oraz określili następujący zakres prac i potrzeb: 
1. W Domu Rolnika w Skadli: 
- wymianę pokrycia dachowego i docieplenie ścian budynku od strony wschodniej i 
północnej, 
- wyremontowanie schodów wejściowych do budynku, 
- zabezpieczenie od strony północnej dwóch okien i drzwi, 
- w celu poprawy bezpieczeństwa na placu zabaw – podwyższenie od strony 
zachodniej ogrodzenia, sąsiadującego z posesją należącą do pana Józefa Lelasa po 
której biegają duże psy. 
 
2. W świetlicy wiejskiej w Raczycach: 
- wykonanie listwy odbojowej o szerokości ok. 20 cm i zamontowanie wewnątrz 
budynku, 
- udrożnienie kratki wentylacyjnej znajdującej się na suficie w kuchni, 
- zamontowanie zakupionych daszków nad drzwiami wejściowymi, 
-  wypożyczenie na 2-3 tygodnie osuszacza powietrza i usunięcie wilgoci. 
Ponadto należy: 
- sprawdzić do kogo należy topola, która stwarza zagrożenie oraz utrudnia 
mieszkańcom dojazd do posesji, rosnąca między działką pana Bogusława Prządo a 
budynkiem po byłej „Agronomówce”,  
- oraz oczyścić i pogłębić rów na odcinku wzdłuż drogi gminnej Maciejowice - 
Brzeście. 
 
3. Maciejowice: 
- wykonanie projektu oświetlenia ulicznego i zamontowanie 3 lamp przy drodze 
powiatowej na odcinku od skrzyżowania w kierunku Wólki Bosowskiej.  
Ponadto będąc na terenie sołectwa Maciejowice komisja stwierdziła, że rolnicy nie 
mają możliwości dojazdu do pól i łąk na wysokości działki pana Andrzeja Kwietnia. 
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4. Balice: 
- zamontowanie przyczółków przy drodze gminnej nr 176, 
- wyremontowanie drogi nr 296 (za budynkiem OSP), 
- zakupienie (w miarę potrzeb) korytek odprowadzających wody opadowe. 
W celu odprowadzenia wody po prawej stronie drogi powiatowej Balice-Janowice 
Poduszowskie (w lesie) wystąpić z pismem do Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-
Zdroju o zamontowanie przepustu i oczyszczenie rowu. 
 
5. Pożogi: 

- przebudowanie drogi gminnej w centrum wsi, położonej na dz. ewid. nr 419 i 386, 
- z uwagi na znaczny spadek terenu i konieczność odprowadzenia wód opadowych – 
wyłożyć pobocze korytkami betonowymi. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano.-    
 
                                                                                               Przewodniczący Komisji: 
                                                                                                          Beata Boś 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 


