
Protokół nr XXVII/2017
z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się

w dniu 8 czerwca 2017 r.
w sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

W  Sesji  Rady  Gminy  Gizałki  udział  wzięło  15  radnych,  co  stanowi  100  % 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.

Przewodniczący Rady Gminy Piotr  Lis dokonał  otwarcia posiedzenia o godzinie  16.00
witając wszystkich obecnych.

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych) oraz przedstawił porządek obrad.

PORZĄDEK OBRAD XXVII 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)  udzielenia  pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Pleszewskiego  na  realizację
programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2017 r.;

4)  zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Gizałki
za 2016 r.:

a)  rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy za 2016 r., oraz informacją o stanie mienia
gminy,

b)  stanowisko komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy,

c)  przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy
za 2016 r, wraz z informacją o stanie mienia jednostki,

d)  dyskusja nad sprawozdaniami,

e)  głosowanie projektu uchwały;

5)  udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za
2016 r.:

a)    przedstawienie  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  w  sprawie  udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki,
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b)   przedstawienie opinii  RIO o wniosku Komisji  Rewizyjnej  w sprawie
udzielenia absolutorium,

c)   dyskusja,

d)   głosowanie nad wnioskiem Komisji  Rewizyjnej w sprawie udzielenia
absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały.

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.  Radni
nie mieli pytań. 
Wójt poinformował,  że  brał  dział  w  konferencji  zorganizowanej  przez  Wojewodę
Wielkopolskiego i Polską Spółkę Gazownictwa. Spółka zamierza budować na ternie gminy
Pyzdry stację redukcyjną gazu ziemnego, z której będzie doprowadzony rurociągiem gaz
do miasta Pyzdry. Od tej stacji do granic naszej gminy jest niespełna 2 km. Wyjaśnił, że
dwa lata  temu przedstawiono  Spółce  zapotrzebowanie  na  przyłącza  gazowe na  terenie
naszej gminy. Obecnie je zweryfikowano i ponownie przesłano do Spółki, która wykona
analizę  ekonomiczno  -  techniczą  danych.  Dalej  poinformował,  że  na  dzień  dzisiejszy
mamy  list  intencyjny  w  sprawie  wzajemnej  współpracy  przy  realizacji  inwestycji
gazowych, chodzi o umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i wiele innych regulacji.
Gazyfikacja na naszej gminie to perspektywa na lata  2019 i dalej.
Następnie  poinformował,  że  Gmina otrzymała  dotację  z  Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich  na  wykonanie  98  przydomowych oczyszczalni  ścieków.  Planuje  się  również
zakupić urządzenia do odwadniania osadów na oczyszczalni ścieków, za ponad 265 tys. zł.
Zaplanowano przebudowę hydroforni i SUW, koszt to ponad 342 tys. zł. W sumie wartość
tego zadania to kwota 2.624.967 zł, z czego dofinansowanie z PROW wynosi - 1.597.949
zł.  Poinformował  również,  że  w  dniu  21  czerwca  br.  gmina  ma  podpisać  umowę
z  Urzędem  Marszałkowskim  na  współfinansowanie  tych  inwestycji.  Planuje  się,  że
budowę pierwszych oczyszczalni rozpocznie się jesienią br. Natomiast zakupy na SUW
zaplanowano w kolejnym roku.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.
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PUNKT –  6 –  PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała nr XXVII/148/2017  w sprawie zmian planu budżetu na rok 2017.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wójt zgłosił  autopoprawkę. Proponuje w planie wydatków budżety gminy w rozdziale
60016 zmienić nazwę zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 632055P Toporów - Kolonia
Obory”  na  „Przebudowa  drogi  gminnej  nr  632053P  Kolonia  Obory”,  ponieważ
w najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg i są zabezpieczone środki na drogę, która
wcześniej była już robiona i którą łączy się z tą drogą. Kolejna droga zostanie wykonana
po rozstrzyganiu przetargowym dwóch innych dróg w m. Ruda Wieczyńska i Gizałki ul.
Polna. Zmianie ulegnie załącznik nr 3 do uchwały.

Głosowanie –autopoprawkę przyjęto jednogłośnie.

Wójt poinformował,  że  zmiany  w  budżecie  dotyczą  między  innymi  zwiększenia
wydatków majątkowych na przebudowę drogi gminnej Robaków - Czołnochów o kwotę
140.650 zł  jest  to  pomoc finansowa powiatu.  Środki te umożliwią również pozyskanie
punktów, co ułatwi otrzymanie dotacji z budżetu państwa. Środki zostaną oddane w postaci
pomocy  finansowej  do  budowy drogi  powiatowej  w  m.  Krzyżówka  i  chodnika  na  ul.
Kolejowej w Gizałkach. Zwiększamy również środki na zorganizowanie kolonii dla dzieci
w  Jarosławcu.  Planujemy  środki  na  zakup  samochodu  dostawczego  (używanego)  na
potrzeby Urzędu Gminy oraz na dotację na Program usuwania azbestu z 2 tys. zł do 6 tys.
zł.  Zaplanowano  wniesienie  wkładu  do  Spółki  „Oświetlenie  Uliczne  i  Drogowe”  na
modernizację  ewentualnie  rozbudowę  oświetlenia  ulicznego  w  kilku  miejscowościach.
Planowane są  wydatki  na  opracowanie  dokumentacji  projektowej  na  zmianę  dachu  na
Świetlicy  Wiejskiej  w  m.  Szymanowice.  Planujemy  również,  doprowadzić  energię
elektryczną do kontenerów w m. Nowa Wieś. Jest to zadanie inwestycyjne koszt 18 tys. zł. 
Z uwagi na brak pytań Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Podczas  głosowania  na  sali  obrad  obecnych  było  15  radnych. Uchwała
nr  XXVII/148/2017  w  sprawie  zmian  planu  budżetu  na  rok  2017  podjęta  został
jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Uchwała nr XXVII/149/2017 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 Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania 
na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała nr XXVII/149/2017 w sprawie zmian 
do Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Gizałki  na lata 2017 – 2026 podjęta  
została jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Uchwała nr XXVII/150/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu  
Pleszewskiego na realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających  
azbest w 2017 r.;

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Wójt  poinformował, że program usuwania azbestu realizujemy dzięki wsparciu WFOS,
Powiatu oraz środków budżetu gminy. Udało się unieszkodliwić prawie 152 tony azbestu.
W tym roku zainteresowanie mieszkańców jest większe 15 wniosków  opiewa na ponad
52 tony, wsparcie z zewnątrz wynosi 66% pozostałą część środków powinna zabezpieczyć
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gmina, dlatego zwiększamy środki dla wsparcia tego programu z 2 tys. zł do 6 tys. zł  

Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na
sali obrad obecnych było 15 radnych Uchwała nr XXVII/150/2017 w sprawie udzielenia
pomocy  finansowej  dla  Powiatu  Pleszewskiego  na  realizację  programu  usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2017 r. podjęta została jednogłośnie.
Uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Uchwała  nr  XXVII/151/2017  w  sprawie  zatwierdzenia  sprawozdania  finansowego
z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2016 r.:

a) rozpatrzenie  sprawozdania  finansowego  wraz  ze  sprawozdaniem  z  wykonania
budżetu gminy za 2016 r., oraz informacją o stanie mienia gminy.

Wójt  przedstawił  prezentację  multimedialną  przedstawiającą  finansowanie  zadań  oraz
realizację budżetu.

b) stanowisko komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy.

Przewodniczący  Rady  poprosił  przewodniczących  poszczególnych  komisji
o przedstawienie opinii z wykonania budżetu.

Katarzyna Lochdańska - Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Opieki Socjalnej
przedstawiła opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2016 r., opinia jest pozytywna.
Teresa  Majdecka  -  Przewodnicząca  Komisji  Budżetu  i  Finansów  przedstawiła  opinię
komisji z wykonania budżetu gminy za 2016 r., opinia jest pozytywna.
Mieczysław  Sawicki  -  Przewodniczący  Komisji  Rolnictwa  i  Porządku  Publicznego
przedstawił opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2016 r, opinia jest pozytywna.
Kazimierz Woźniak  -  Przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  przedstawił  opinię  Komisji
z wykonania budżetu gminy za 2016 r., opinia jest pozytywna.
Opinie komisji stanowią załączniki 9,10,11,12 do protokołu.

c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2016 r. 
wraz z informacją o stanie mienia jednostki.

Donata Potocka - Skarbnik Gminy odczytała Uchwałę Nr SO-0954/47/4/Ka/2017 składu
orzekającego Regionalnej  Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie wyrażenia opinii  o przedłożonym przez Wójta Gminy Gizałki sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy za 2016 rok wraz z  informacją o stanie  mienia jednostki
samorządu terytorialnego i objaśnieniami. Opinia jest pozytywna.
Uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

d) dyskusja nad sprawozdaniami,

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.

Radny  Zbigniew  Bachorski  zwrócił  uwagę,  że  planowano  nadwyżkę  budżetową
w kwocie 1,4 mln, a jest 2 mln, z czego to wynika – pytał radny.
Wójt odpowiedział,  że  to  wynika  z  przesunięcia  realizacji  inwestycji  na  2017 rok  m.
innymi przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki unijne będą do dyspozycji w 2017 po
rozstrzygnięciu konkursu.
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Radny Tadeusz Kostuj  zapytał o co chodzi w art.  223 ust.1 ust.  o fin. publ.,  co tutaj
Regionalna  Izba  Obrachunkowa  chciała  zaartykułować,  czy  te  rachunki  powinny  być
wydzielone.
Skarbnik  odpowiedziała, że  gmina nie prowadzi rachunków dochodów własnych przy
jednostkach  oświatowych.  Zasady  prowadzenia  wydzielonego  rachunku  ustala  Rada
gminy.  Rachunki  te   nie  są  konieczne,  wszystkie  rozliczenia  prowadzi   się  w ramach
budżetu.

e) głosowanie projektu uchwały; 
  
Przewodniczący Rady oczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na
brak pytań  poddał projekt uchwały pod głosowanie.  Podczas głosowania na sali obrad
obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  nr  XXVII/151/2017  w  sprawie  zatwierdzenia
sprawozdania finansowego z wykonania budżetu  Gminy Gizałki  za  2016 r.  podjęta
została 15 głosami „za” i stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Uchwała  Nr  XXVII/152/2017  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Wójtowi  Gminy
Gizałki za 2016 r.

a)  przedstawienie wniosku Komisji  Rewizyjnej  w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Gizałki,

Kazimierz Woźniak – przewodniczący Komisji Rewizyjnej  odczytał  Uchwałę Komisji
Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki za rok
2016.  Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie – Wójtowi Gminy Gizałki absolutorium
za 2016 rok. Uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

b)  przedstawienie opinii  RIO o wniosku Komisji  Rewizyjnej  w sprawie udzielenia
absolutorium.

Pani  Teresa  Majdecka  -  zastępca  przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej odczytała
Uchwałę  Składu  Orzekającego  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu  Nr  SO-
0955/25/4/Ka/2017  z  dnia  18  maja  2017  roku  w sprawie  wyrażenia  opinii  o  wniosku
Komisji  Rewizyjnej  Rady  Gminy  Gizałki  o  udzielenie  absolutorium  Wójtowi  Gminy
Gizałki za 2016 r
Skład  Orzekający  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Poznaniu   wyraża  opinię,  iż
wniosek  Komisji  Rewizyjnej  Rady Gminy Gizałki  o  udzielenie  absolutorium  Wójtowi
Gminy  Gizałki za  2016  rok  został  opracowany  zgodnie  z  wymogami  prawa  i  jest
uzasadniony.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

c) dyskusja nad sprawozdaniami.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniami.
Radny Tadeusz Kostuj  stwierdził, że  działania radnych w mnogości wniosków, które
samorząd wykonał  zasługują na duże uznanie, a przyrost majątku gminy sam świadczy za
siebie. Utrzymanie Funduszu Sołeckiego pozwala dynamizować strategię rozwoju. Radny
podsumował, iż  standardy zostały  zachowane.  

d)  głosowanie nad wnioskiem komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium
Wójtowi Gminy Gizałki - podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zadawanie pytań. Z uwagi na
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brak pytań  poddał  projekt  uchwały pod głosowanie.  Podczas  głosowania na sali  obrad
obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  XXVII/152/2017  w  sprawie  udzielenia
absolutorium  Wójtowi  Gminy   Gizałki  za  2016  r.  podjęta  została  15  głosami  "za"
i stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Gizałki Piotr Lis w imieniu radnych złożył gratulacje oraz
podziękował za prawidłowe zarządzanie budżetem Gminy.

Wójt Robert Łoza podziękował za udzielenie absolutorium oraz za współpracę Skarbnik
gminy  i  pracownikom,  kierownikom  gminnych  jednostek  organizacyjnych,  radnym
sołtysom, Kołom Gospodyń Wiejskich, klubom sportowym oraz mieszkańcom, Staroście,
Wojewodzie, Marszałkowi oraz mediom za przekazywanie informacji mieszkańcom.
Po  czym  nastąpiły  gratulacje  od  sołtysów  i  kierowników  gminnych  jednostek
organizacyjnych.

PUNKT - 7 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH

Wójt  odpowiadając  na interpelację  Przewodniczącego  Rady  Piotra  Lisa  dotyczącą
ustawienia  lampy  przy  przystanku  w  miejscowości  Obory,  poinformował,  że  jest
możliwość wykonania tego zadania,  zadanie  powinno zostać  zrealizowane wspólnie  ze
Spółką „Oświetlenie Uliczne i Drogowe”.
Następnie poinformował, że Radny Tadeusz Kostuj  złożył wniosek w sprawie budowy
boiska  do  piłki  siatkowej  w  parku  w  m.  Szymanowice  oraz  podjęcie  innych  działań.
Uważa,  że  należy  się  tymi  sprawami  zająć,  ale  w  tej  chwili  na  pierwszym  miejscu
najważniejsza jest  naprawa dachu na Sali Wiejskiej w Szymanowicach.
Wójt  poinformował  również,  że  wpłynęła  interpelacja  w  sprawie  budowy  ścieżki
rowerowej  Gizałki  -  Tomice,  która  zostanie  przekazana  do  samorządu  województwa
wielkopolskiego. 

PUNKT - 8 - INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH

Radny Zbigniew Swędrowski - spytał o  remont schodów przy ośrodku zdrowia.

Wójt odpowiedział,  że  schody należą  do  wspólnoty  mieszkaniowej.  Zaplanowana  jest
inwestycja polegająca na wymianie płytek na całych schodach, materiał  jest zakupiony
Wykonanie remontu zaplanowano na ten weekend.

Radny Zbigniew Swędrowski - czy nawierzchnia podjazdu też zostanie naprawiona.
Wójt wyjaśnił, że  sprawa ta należy głównie do spółki lekarzy rodzinnych.

Radny  Tadeusz  Kostuj  poinformował,  że  otrzymał  pozytywną  odpowiedź
z Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu na jego pismo w sprawie
budowy chodnika po prawej stronie drogi wojewódzkiej w Tomicach od Szkoły do drogi
powiatowej.  Wielkopolski  Zarząd Dróg Wojewódzkich uznał  to  za zasadne,  wykonanie
nastąpi w ramach Programu likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży
na  drogach  wojewódzkich.  Radny  prosił  również  o  wykonanie  wcześniej  zgłaszanych
wniosków, sprawa oświetlenia, ławek z oparciem w parku i inne.

PUNKT -9 -WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Przewodniczący Rady Piotr Lis  poinformował,  że 3 czerwca br.  otworzono plac przy
OSP Ruda  Wieczyńska,  na  ten  cel  zostały  przeznaczone  środki  Funduszu  Sołeckiego
i  częściowo budżetu  gminy.  Podziękował  wójtowi  oraz  radnym za  przychylność  w tej
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sprawie.  Następnie  skierował  apel  do  dyrektorów  szkół  w  sprawie  zorganizowania
w szkołach przed wakacjami pogadanek dla dzieci i młodzieży na temat zagrożeń.  

Radny Henryk Osman podziękował za wykonanie drogi w m.  Krzyżówka.
 
Radny  Tadeusz  Kostuj  wnioskował  o  poszerzenie  pobocza  ul.  Kościelnej  w  m.
Szymanowice.

Wójt  przedstawił informację  na  temat  wyjazdów  kolonijnych.  Gmina  Gizałki
zorganizowała dwa turnusy. Pierwszy dla klas gimnazjalnych dla grupy 50 uczniów plus 15
osobowej grupy z  gminy Apen w Niemczech. 
Drugi turnus dla uczniów szkół podstawowych dla 40 dzieci. 

Zenon Andrzejewski Sołtys Sołectwa Gizałki  – złożył gratulacje radnym i wójtowi za
wykonanie budżetu. Zgłosił  prośbę o uzupełnienie nawierzchni ul. Wodnej w Gizałkach.
Zapytał, czy mógłby zasugerować żeby schody przy Ośrodku Zdrowia były wykonane w
takiej  technologi  jak  schody  przy  szpitalu  w  Pleszewie.  Następnie  zapytał  dlaczego
wzrosły koszty rewitalizacji placu 3-Maja w Gizałkach. 

Wójt odpowiedział, że koszt wykonania rewitalizacji placu jest uzależniony od projektu,
obecnie  jest  projekt  budowlany.  Należało  poszerzyć  chodnik  do  minimum  2  metrów.
Dotychczas  nie  szacowano  również  kosztów  fontanny,   położenie  kolorowej  kostki  to
również duży koszt. Ostatecznie o kosztach może poinformować po wykonaniu kosztorysu
i przetargu. 
Następnie Sołtys poprosił o zakup nagłośnienia do sali Świetlicy Wiejskiej w Gizałkach.

Wójt odpowiedział,  że w tej  sprawie powinni rozmawiać po remoncie sali  jaki nastąpi
w ramach napraw gwarancyjnych.

Andrzej Weber - Kierownik WTZ  w Gizałkach przyłączył się do gratulacji. Następnie
w imieniu Zarządu Stowarzyszenia prosił by rozważono, czy nie udałoby się w tym roku
wykonać remont dachu.

Wójt odpowiedział,  że  sprawdzano  podłoże  i  nośność  gruntów  pod  budynkiem.
Ekspertyzy wyszły pozytywnie, czekają za dokumentacją i pozwoleniami, które mają być
wykonane do końca lipca br..

Grzegorz Dereziński Sołtys sołectwa Orlina zapytał, kto jest właścicielem ośrodka. 

Wójt odpowiedział,  że  Spółka  Lekarzy  Rodzinnych,  gmina  jest  właścicielem
pomieszczenia gdzie znajduje się poczta. 

Przewodniczący  Rady  zaprosił  na  Festyn  Nocy  Świętojańskiej,  który  odbędzie  się
17 czerwca br. w Nowej Wsi.

PUNKT – 10 – ZAMKNIĘCIE OBRAD

Z uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  Przewodniczący Rady dokonał  zamknięcia
obrad  XXVII Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 18.00

Protokołowała Przewodniczący Rady

Teresa Andrzejak Piotr Lis
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