
1. Sołtys Gorysławic Pan Lesław Kabat zgłosił następujące wnioski: 
– połączenie drogi polnej Gorysławice – Górki; 
- dowiezienie kamienia na drogę obok świetlicy do kościółka; 
- naprawienie dwóch dziur znajdujących się na łączniku od hurtowni w 
stronę sołtysa. 
 

2. Sołtys Szczerbakowa Pani Agnieszka zgłosił następujące wnioski: 
- prośba o wystosowanie pisma w związku z interwencjami mieszkańców 
do Zarządu Dróg w sprawie remontowanej drogi powiatowej o 
uregulowanie gospodarki wodnej, aby nie zalewało posesji mieszkańców; 
- wyrównanie drogi w kierunki Pani Marty Zielińskiej. 
 

3. Sołtys Sielca Pani Aneta Łuczyńska zgłosiła następujące wnioski: 
- wyrównanie dwóch odcinków dróg. 
 

4. Przewodniczący Zarządu Mieszkańców Wiślicy poprosił o wykoszenie 
poboczy na ścieżce rowerowej. 
 

5. Sołtys Łatanic Pan Bogusław Augustowski zgłosił następujące wnioski:  
- czy jest możliwość przeciągnięcia gazu od strony Buska 
-  uzupełnienie placu zabaw o huśtawki; 
- wyrównanie drogi przy lasku za Panem Kopciem. 
 

6. Sołtys Kuchar Pan Zbigniew Zgrzywa zgłosił poniższe wnioski: 
- wyrównanie hałd ziemi, które powstały w wyniku pogłębiania rowów, 
ponieważ rolnicy nie mogą wykaszać łąk; 
- brak sprawnego zaworu na hydrancie.  
 

7. Radna ze Skorocic Pani Danuta Grigo poprosiła o kamień na drogi oraz 
wykoszenie rowów. 
Radna zgłosiła potrzebę utworzenia parkingu przy rezerwacie, 
poinformowała że można zagospodarować na ten cel część działki 
należącej do gminy koło stróżki. 
 

8. Radny z Górek Pan Tadeusz Nowak poprosił o równiarkę oraz dwa 
samochody drobnego kamienia na drogę przez stawy do łąk królewskich. 
 



9. Radny ze Skotnik Dolnych Pan Stanisław Bystrzanowski poprosił o 
kamień na drogę w str. Pana Szudrowicza oraz na drogę od Pana Drabika 
w stronę łąk. 
  

10.  Radny ze Szczerbakowa poprosił o remont drogi polnej (dojazdowej) 
równoległej do drogi wojewódzkiej –pierwsza droga w prawo przed 
Szczerbakowem, która kończy się pod sklepem na wsi. 
 
 

11. Radny z Łatanic Pan Dawid Błaszczyk poprosił o kamień i równiarkę na 
drogę obok remizy. 
 

12. Radny z Wawrowic Pan Robert Jałocha poprosił o kamień na drogę w 
stronę rzeki na Ostrowie. 

 


