
     Protokół nr IX/2014
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 

    w dniu 27 czerwca 2015 r.
            w sali Gminnego Centrum Kultury w Tomicach.

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych tj. 100,00 % 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 Piotr Lis dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 10.00
Następnie powitał  wszystkich obecnych na sali posiedzeń:

Guy Abrassart - z Belgijskiej Gminy Momignies, 

Bernard Bailleul - (Vice Mayor)  Zastępcą Burmistrza wraz z delegacją z Francuskiej  

Gminy Anor,

Huberta Mathiasa  -Burmistrza Gminy Apen wraz z delegacją,  

Nemeth Balazs - Burmistrza Gminy Węgierskiej wraz z delegacją,

Grzegorza  Wieczorka -Przewodniczącego Rady Gminy Stawiguda wraz z delegacją,

Pawła Ptaszaka -Wójta Gminy Tymbark wraz z delegacją, 

Radę  Gminy Gizałki

Wójta  Gminy Gizałki – Roberta  Łozę

Sekretarz Gminy Gizałki– Annę Glapę

Skarbnik Gminy Gizałki – Donatę Potocką

Kierowników jednostek organizacyjnych gminy Gizałki

Panie i Panów Sołtysów

Przedstawicieli Izb Rolniczych

prasę oraz media.

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych).

PORZĄDEK OBRAD IX SESJI RADY GMINY GIZAŁKI

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.
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3. Wystąpienie okolicznościowe.

4. Reaktywowanie umowy gmin partnerskich.

5. Podjęcie uchwały w sprawie:

1) nadania tytułu  „Honorowego Obywatela Gminy Gizałki”.

6. Wolne głosy i wnioski

7.  Zamknięcie obrad.

REALIZACJA PORZĄDKU POBRAD

PUNKT  – 3  – WYSTĄPIENIE OKOLICZNOŚCIOWE WÓJTA GMINY GIZAŁKI
ROBERTA ŁOZY

Pan Wójt poprosił o uczczenie minutą ciszy śp. Agines Despi, która przyjeżdżała z delegacją
z zaprzyjaźnionej Gminy z Francji.
Następnie powitał  wszystkich i   podkreślił,  że wielkim zaszczytem jest  gościć tak wielu
przyjaciół  z  gmin  partnerskich.  Stwierdził,  że  sesja  ma  wyjątkowy charakter,  ponieważ
w sposób szczególny pragniemy uczcić wspaniały jubileusz 20-lecia partnerstwa pomiędzy
Gminą Momignies i Gminą Gizałki. Dodał, że było  to pierwsze partnerstwo samorządu, w
którym  uczestniczyła  nasza  gmina.  W  następnych  latach  podpisane  były  kolejne
porozumienia z partnerami  krajowymi i zagranicznymi, w sumie było ich aż 17. Podkreślił
również,  że współpraca   pozwala  na  wymianę doświadczeń.  Przypomniał  o  podpisaniu
porozumień o współpracy w 2002  Szkół Gizałki - Momignies i wymierne efekty, przyjaźnie
jakie ta współpraca przyniosła. Podkreślił też, że osobami szczególne zaangażowanymi we
współpracy byli  Albert  Depret  Burmistrz  Momignies  oraz  Guy ABRASSARD Zastępca
Burmistrza,  który  w  ostatnich  latach  osobiście  wspierał  i  koordynował  nasze  wspólne
przedsięwzięcie. W celu uhonorowania zasług Pana Guy ABRASSARDA we współpracy
naszych  samorządów,  wystąpił  do  Rady Gminy Gizałki  o  nadanie  tytułu:  „Honorowego
Obywatela  Gminy  Gizałki”,  co  zostanie  dziś  dokonane.  Tym  samym  Pan  Guy
ABRASSARD przyłączy do grona osób, które  trwale wpiszą się w historię naszej gminnej
społeczności.  Porozumienie  o  partnerstwie  i  wzajemnej  współpracy  zostało  podpisane
25 VIII 1995 r.  Ze strony Gminy Gizałki  podpisał  je Wójt Gminy Gizałki  Włodzimierz
Lehmann  i  Przewodniczący  Rady  Mariusz  Piasecki,  a  ze  strony  gminy  Momegnies
Burmistrz Albert Depret oraz członkowie Zarządu Gminy Momignies.
Ma nadzieję, że współpraca będzie kontynuowana i zakreśli jeszcze szersze ramy naszych
wspólnych działań. Podkreślił, że partnerstwo zamierzamy kontynuować, rozwijać dla dobra
obywateli naszych społeczności. 

PUNKT  –  4  – REAKTYWOWANIE  UMOWY  PARTNERSKIEJ  POMIĘDZY
GMINAMI GIZAŁKI – MOMIGNIES

W miejscu tym nastąpiło podpisanie umowy o współpracy i partnerstwie pomiędzy gminami
Gizałki  i Momignies.
W  imieniu  Burmistrza  Momingnies  uczynił  to  Pan  Guy  ABRASSAARD,  a  osobą
reprezentującą Gminę Gizałki był Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza oraz Przewodniczący
Rady Gminy Gizałki Piotr Lis.
  

2



PUNKT –  5  – PODJĘCIE UCHWAŁY

       Uchwała nr IX/37/2015 w sprawie nadania tytułu  „Honorowego Obywatela Gminy
Gizałki”.

Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz  z uzasadnieniem podpisanym przez
Wójta Gminy Giząłki, 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 IX/37/2015 w sprawie nadania tytułu  „Honorowego  Obywatela  Gminy
Gizałki” podjęta została  jednogłośnie.
 
Po  podjęciu  uchwały Wójt  Gminy Gizałki  Robert  Łoza  wraz  z  Przewodniczącym Rady
Gminy Gizałki  Piotrem Lisem wręczył  uroczyście  akt  nadania „Honorowego Obywatela
Gminy Gizałki” Panu Guy ABRASSARD 
W dowód wdzięczności za 20-letnią współpracę, partnerstwo pomiędzy gminami Gizałki-
Momignies na ręce Pana Guy ABRASASSARD przekazał dla  Pana Burmistrza Alberta
Depret statuetkę, symbolizujący „dwie dłonie”, które się splatają. Jedna dłoń symbolizuje
gminę Gizałki, druga gminę Momignies - tak to zostało zinterpretowane przez Wójta Gminy
Gizałki.

PUNKT – 6 – WOLNE GŁOSY I WNIOSKI
   

Pan Guy ABRASSARD 
Zabierając  głos  podkreślił,  że  jest  szczególnie  uhonorowany  tym  wyróżnieniem  i
cudownym prezentem, który jemu zrobiono. Jego przyjaciel od przedszkola jest Polakiem,
to znaczy, że zawsze jego serce było skierowane ku Polsce. Jego partnerstwo jest okazją do
wyrażenia  jego  przyjaźni  jaką  ma  dla  tego  kraju.  Bardzo  dziękuje  za  uhonorowanie
zapewnia,  że  będzie  jeszcze  dużo  czasu,  żeby  pracować  razem.  Prosi  o  wybaczenie
burmistrzowi,                   że pomimo pragnienia bycia tutaj, nie mógł przybyć z powodu
obowiązków w Momignies.           W epoce, w której globalny wymiar naszego życia nie
uchodzi nikomu, spotykanie się tak regularnie nabiera głębokiego sensu, przyjaźni głębokiej
i solidnej. 

  
Grzegorz Wieczorek - Przewodniczący Rady Gminy Stawiguda  
Podkreślił,  że jest związany z tym regionem, bo kończył tutaj szkołę średnią i następnie
pomaturalną.  Tutaj  nauczył  się  pracowitości  uczciwości  i  gospodarności.  Pogratulował
honorowemu  mieszkańcowi  Gminy  Gizałki,  który  został  tak  wyróżniony.  Dodał,  że
reaktywowanie 20-letnich umów świadczy o bardzo dobrej współpracy. Wraz z delegacją
jest przekonany, że partnerzy gminy Gizałki są też partnerami Gminy Stawiguda. 
Nastąpiła wymiana podarunków.

Paweł Ptaszek   -   Wójt Gminy Tymbark 
Podziękował za zaproszenie i ogromną gościnność z jaką się tutaj spotkali. Dodał, że objął
swoją funkcję pół roku temu i chce zapewnić kontynuację współpracy pomiędzy gminami
oraz jej rozwój. Po czym na ręce Wójta złożył upominek, który jak podkreślił symbolizuje
Tymbark, czyli: naturę, tradycję, przedsiębiorczość. 

Bernard Baillieul - (Vice Mayor)  Zastępca Burmistrza z Francuskiej Gminy Anor
Przekazał od burmistrza i całej Gminy Anor pozdrowienia oraz  wyrazy przyjaźni. Nawiązał
do wymiany dzieci, ponieważ  jak podkreślił, dziecko to jest przyszłość. 
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Podziękował za gorące przyjecie, po czym na  ręce Wójta złożył upominek.
Zaprosił na uroczystości mające się odbyć w ich gminie.

Następnie  delegacja  partnerskiej  Gminy  Momignies  z  okazji  jubileuszu  partnerstwa
przekazała na ręce Wójta Gminy Gizałki tablicę pamiątkową „Gizałki-Momigniess 1995-
2015”
Pan  Wójt  podziękował  i  zapewnił,  że  na  pewno  zostanie  umieszczona  w  odpowiednio
wyeksponowanym  miejscu. 

Nemeth Balazs - Burmistrz Węgierskiej Gminy Bacsalmas 
Przekazał  pozdrowienia od mieszkańców gminy  Bacsalmas. Po czym przedstawił delegację
z którą przybył. Poinformował, że ich miejscowość jest mała, leży 5 km od granicy z Serbią.
Przedstawił tradycję wytwarzania soków w ich gminie, które następnie wręczył dla gminy
na ręce Wójta i Przewodniczącego Rady.

Hubert Mathias  -Burmistrz Gminy Apen

Pan Burmistrz złożył gratulacje panu Guy ABRASSARD w związku z otrzymaniem tytułu.
Podziękował  za  zaproszenie,  dodał,  że  cieszą  się,  że  mogą  być  tutaj  z  delegacją  i  być
świadkiem trwającej już 20 lat współpracy Gminy Momignies z Gminą Gizałki. Przekazał
rośliny z ich regionu celem posadzenia na terenie Gminy Gizałki.    

         PUNKT –  7 – ZAMKNIĘCIE OBRAD 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady dokonał zamknięcia obrad
IX Sesji Rady Gminy Gizałki o godzinie 11.50.  

Protokołowała Przewodniczący Rady
Teresa Andrzejak Piotr Lis
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