
   Protokół nr IV/2010
z Sesji Rady Gminy  Gizałki, która odbyła się 

  w dniu 22 grudnia 2010 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  Tadeusz  Kostuj   dokonał  otwarcia  posiedzenia 
o godzinie 9.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 
Następnie stwierdził quorum Sesji (14 radnych).

  Radna nieobecna:
- Grażyna Walczak - nieobecność usprawiedliwiona
Wiceprzewodniczący poinformował, że obrady z ważnych przyczyn opuści 
również Przewodniczący Rady. 

PUNKT 2 – PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Podjęcie uchwał:

1)  Uchwała  Nr IV/11/2010  w  sprawie  ustalenia  diet  dla  radnych  Gminy 
Gizałki
2) Uchwała Nr IV/12/2010  w   sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy
3) Uchwała Nr IV/13/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 
Przeciwdziałaniu Narkomanii
4)  Uchwała  Nr  IV/14/2010 w   sprawie  wyrażenia  zgody  na  dokonanie 
zmiany  w  treści  Porozumienia  Międzygminnego  zawartego  w  dniu  7 
października  2008  roku  w  sprawie  powierzenia  Gminie  Jarocin 
przygotowania  i  wykonania  zadania  p.n.  „Zorganizowanie  i  nadzór nad 
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi 
dla  gmin  objętych  POROZUMIENIEM  wraz  z  budową  Zakładu 
Zagospodarowania  Odpadów  Jarocin    z  siedzibą  w  Witaszyczkach 
z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”.
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5) Uchwała  Nr  IV/  /2010 w  sprawie  określenia  górnych  stawek  opłat 
ponoszonych przez włascicieli nieruchomosci za usługi w zakresie odbierania 
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomosci  oraz  opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

6) Uchwała Nr IV/15/2010 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy 
Gizałki  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzacymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Wolne głosy i wnioski.
 7. Zakończenie.

Wiceprzewodniczacy zwrócił  się z zapytaniem czy radni wnoszą uwagi do 
przedstawionogo porządku obrad ?
Głos zabrał pan Kazimierz Woźniak i  zgłosił  wniosek formalny w sprawie 
wycofania z porządku obrad  uchwały czwartej  w sprawie określenia górnych 
stawek  opłat  ponoszonych  przez  właścicieli  nieruchomości  za  usługi 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości 
oraz  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości 
ciekłych. Wniosek uzasadnił, brakiem  konsultacji z podmiotami zajmującymi 
się tego rodzaju usługami. Zaproponował  przesunięcie  uchwały na  kolejną 
sesję. 
Wiceprzewodniczący Rady  poddał  pod głosowanie  zaproponowaną zmianę 
porządku obrad. Następnie przegłosowano cały porządek obrad ze zmianą.
W wyniku głosowania radni jednogłośnie  przyjęli  zmianę porządku obrad. 
Następnie  Wiceprzewodniczący  poprosił o chwilę przerwy w celu  złożenia 
życzeń  solenizantowi  Zenonowi  Tomaszewskiemu.  Życzenia  w  imieniu 
własnym  i całej rady złożył Przewodniczący  Roman Rojewski wraz z panem 
Wójtem.  

PUNKT  3  –  PRZYJĘCIE  PROTOKOŁU  Z  OSTATNIEGO 
POSIEDZENIA.

Wiceprzewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem, czy Radni zapoznają się 
z protokołem starym zwyczajem w trakcie obrad, oznajmił: ewentualne uwagi 
zgłosić do Biura Rady. Radni jednogłośnie, tj. 14 głosami za przyjęli protokół 
z poprzednich obrad zapoznając się z nim indywidualnie.

PUNKT 4 - PODJĘCIE UCHWAŁ

Uchwała Nr IV/11/2010 w sprawie ustalenia diet dla radnych Gminy Gizałki
Wiceprzewodniczący  Rady  oznajmił,  że  wola  Rady  na  komisji  była 
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jednoznaczna aby pomniejszyć diety.  Przewodniczący Rady odczytał projekt 
uchwały  wraz  z  uzasadnieniem.  Głos  zabrał  Pan  Eugeniusz  Walkowiak 
i poprosił o odczytanie diet kwotowo. Wiceprzewodniczący odczytał kwoty 
diet, następnie poprosił o zabieranie głosu. Pani Beata Strzelewicz  oznajmiła, 
że poniekąd jest to powód do radości,  że Rada przystąpiła do tego tematu 
pragnie przypomnieć, że  temat wałkowany jest od trzech lat. Nie było chęci 
ze strony radnych na wprowadzenie ryczałtu. Nawet argument oszczędności 
20 tys. zł. rocznie nie przemówił do radnych co w kadencji cztero - letniej 
daje oszczędności 80 tys. zł. Przypomniała, że składali 3 - krotnie wniosek 
o wprowadzenie ryczałtu dla radnych, co umożliwiłoby znacznie łatwiejsze 
ustalenie budżetu dla rady. Ta uchwała jest kosmetyczną poprawką, żeby dać 
sygnał mieszkańcom, że radni sobie obniżyli diety. Przypomni, że wszyscy 
państwo deklarowali hasło „Samorząd dla mieszkańców” co w tej uchwale, 
którą mamy przed sobą jakoś potwierdzenia nie znajduje. Z kolei głos zabrał 
Henryk Madalski  i  oznajmił,  że  też był  za  ryczałtem ale  nie można tego 
przeforsować.  Na  komisji  były  propozycje  obniżek  5-10  zł,  wyszedł 
z propozycją 12 i 14 % i wszyscy radni podeszli do tego przychylnie. Jest to 
kwota 30 - 40 zł obniżki na jednej diecie, myśli, że jest to krok naprzód. Głos 
zabrał  pan  Roman   Rojewski  i  oznajmił,  że  nie  bardzo  rozumie  te 
wystąpienia.  Rozumie  cel  tych wystąpień,  ale  jak  radny  powiedział  i  sam 
sobie  przyznał  racje,  że  zaproponował  i  zostało  to  ustalone.  Jeszcze  raz 
podkreślił:  „cel  występu  rozumie  ale  sensu  nie  rozumie”.  Głos  zabrał 
Wiceprzewodniczący Tadeusz Kostuj i oznajmił, że przekaże  zdanie natury 
porządkowej oraz stan faktyczny: po uchwałach lub po ustaleniach następują 
komentarze,  które  są  jakby komentarzami  pustymi.  Ustalenia  są  natomiast 
takie:  obniżono  diety  wszystkim,  Przewodniczący  komisji  rewizyjnej 
rezygnuje  z  ryczałtu,  Wiceprzewodniczący  rezygnuje  z  poboru  diet  za 
posiedzenia  komisji  i  sesje  otrzymywać będzie  obniżoną dietę  miesięczną, 
oszczędności ze wszystkich wyliczeń wynoszą jeszcze więcej niż 20 tys zł 
rocznie. Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych.  Uchwała Nr 
IV/11/2010  w  sprawie  ustalenia  diet  dla  radnych  Gminy  Gizałki została 
podjęta  jednogłośnie,  czyli  14  głosami  za  i  stanowi  załącznik  nr  4  do 
protokołu. 

2) Uchwała Nr IV/12/2010 w  sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta 
Gminy
Wiceprzewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  i  uzasadnienie. 
Oznajmił,  że  propozycja była przedstawiona na Komisji  Łączonej.  Poprosi 
o  zabieranie  głosu  Z  uwagi  na  to,  że  nikt   nie  zabrał  głosu, 
Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 14 radnych. Uchwała Nr IV/12/2010 
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w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Wójta  Gminy  została  podjęta  14 
głosami  za,  czyli  jednogłośnie.  Uchwała  stanowi  załącznik  nr  5  do 
protokołu.  Wiceprzewodniczący  odczytał  dwa  ostatnie  paragrafy  w/w 
uchwały.
 
Uchwała  Nr  IV/13  /2010  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu 
Przeciwdziałaniu Narkomanii
Wiceprzewodniczący oznajmił, że załączniki były przedstawione na Komisji 
Łączonej, następnie odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.  
Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas 
głosowania na sali  obrad obecnych było 14 radnych.  Uchwała Nr IV/13 /
2010  w  sprawie  uchwalenia  Gminnego  Programu  Przeciwdziałaniu 
Narkomanii  została  podjęta  14  głosami  za,  czyli  jednogłośnie.  Uchwała 
stanowi załącznik nr 6 do protokołu.  Wiceprzewodniczący odczytał  dwa 
ostatnie paragrafy w/w uchwały. 
Obrady sesji opuszcza Przewodniczacy Rady - Roman Rojewski 

Uchwała Nr IV/14/2010 w  sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zmiany 
w treści  Porozumienia  Międzygminnego zawartego w dniu  7 października 
2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Jarocin przygotowania i wykonania 
zadania  p.n.  „Zorganizowanie  i  nadzór nad  funkcjonowaniem systemu 
gospodarki  odpadami  i  osadami  ściekowymi  dla  gmin  objętych 
POROZUMIENIEM  wraz  z  budową  Zakładu  Zagospodarowania 
Odpadów  Jarocin    z  siedzibą  w  Witaszyczkach  z  ewentualnymi 
punktami przeładunkowymi”.
Wiceprzewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały,  następnie zwrócił  się 
z zapytaniem do radnych czy ma odczytać uzasadnienie i załącznik do w/w 
uchwały.  Radni  nie  zgłosili  potrzeby  odczytania.  Wiceprzewodniczący 
oznajmił, że  Pan Wójt  omawiał potrzebę podjęcia uchwały na komisji  czy 
obecnie  ma to powtórzyć ?. Radni nie zgłosili  potrzeby omawiania. Głos 
zabrał Radny Eugeniusz Walkowiak i oznajmił, że to było omawiane i nie ma 
takiej  potrzeby.  Uchwała  Nr IV/14/2010 w   sprawie  wyrażenia  zgody  na 
dokonanie zmiany w treści Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 
7  października  2008  roku  w  sprawie  powierzenia  Gminie  Jarocin 
przygotowania  i  wykonania  zadania  p.n.  „Zorganizowanie  i  nadzór nad 
funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi 
dla  gmin  objętych  POROZUMIENIEM  wraz  z  budową  Zakładu 
Zagospodarowania  Odpadów  Jarocin    z  siedzibą  w  Witaszyczkach 
z ewentualnymi punktami przeładunkowymi”. została podjęta 13 głosami 
za,  czyli  jednogłośnie.  stanowi  załącznik  nr  7  do  protokołu. 
Wiceprzewodniczący odczytał dwa ostatnie paragrafy w/w uchwały. 
Uchwała  Nr  IV/15/2010  w  sprawie  przyjęcia  programu  współpracy 
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Gminy  Gizałki  z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami 
prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały  wraz  z  uzasadnieniem, 
a następnie poprosił o zabieranie głosu.
Nikt z radnych nie zabrał głosu, Wiceprzewodniczący Rady poddał projekt 
uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali  obrad obecnych było 
13  radnych.  Uchwała  Nr  IV/15/2010  w  sprawie  przyjęcia  programu 
współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2011  została podjęta 
13 głosami za i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Wiceprzewodniczący 
odczytał dwa ostatnie paragrafy w/w uchwały. 

PUNKT -  5  INTERPELACJE RADNYCH

Głos zabrał Pan Henryk Madalski i ponowił interpelację w sprawie naprawy 
lamp. Interpelacje składa na piśmie.
Pani Teresa Majdecka zgłosiła  prośbę  o naprawę lampy przy drodze gminnej 
w miejscowości Nowa Wieś obok bloku nr 20 /popękany klosz/.
Pani Beata Strzelewicz -  zgłosiła sprawę:  przy ul. Szkolnej  rozbity klosz 
lampy. Natomiast w miejscowości Tomice po niedawnej naprawie oświetlenia 
przy ul. Leśnej, po regulacjach oświetlenia, lampy  na ul. Wodnej świecą za 
długo i za  późno się zapalają. Podziękowała panu Wójtowi  za odśnieżenie na 
Młyniku.
Następnie zgłosiła sprawę  pani Kwaśniak, która mieszka  w Tomicach  pod 
lasem i  tam nie  ma  dojazdu,  jest  to  droga  prywatna.  Aby  ta  osoba miała 
możliwość dojazdu trzeba by odśnieżyć koło p. Chlebowskich pod lasem.
Pan  Krzysztof  Andrzejewski zgłosił  sprawę  odśnieżania  chodnika 
w miejscowości Wierzchy. Kto powinien odśnieżać ?. Dzieci, które chodzą na 
przystanek muszą iść drogą. 
Głos zabrał pan Wójt i wyjaśnił, że jeżeli chodzi o odśnieżanie chodników to 
powinien robić to właściciel nieruchomości, która znajduje się przy chodniku. 
Sprawa jest  trudną dobrze  jeżeli  przy  danej  nieruchomości  stoi  dom czyli 
siedziba  właściciela.  Natomiast  jest  trudno  jeżeli  są  grunty.  Zasadniczo 
właściciel powinien to zrobić. Spróbuje sprawę wyjaśnić. 
Głos  zabrał  Wiceprzewodniczący  Rady  oznajmił,  że  jak  najbardziej 
odśnieżanie powinien wykonać właściciel czy zarządca danej nieruchomości. 
Osobiście  też  dużo  w  tej  sprawie  składał  wniosków  i  interpelacji. 
W Tomicach  widział jak obsługa szkoły od 6.30 rano oczyszczała chodniki 
przy szkole. Natomiast za pasy  przy lasach powinien odpowiadać  zarządca 
lub  powinien   podejmować  działania  z  ekipami,  które  zajmują  się 
odśnieżaniem. Docelowo mogliby też wykonywać te prace ludzie, którzy są 
zatrudnieni  na pracach publicznych. Powinno to też być koordynowane przez 
poszczególne szczeble: Starostę i inne służby. 
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PUNKT  6  - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI

Sołtys pan Henryk Glapa zgłosił   prośbę aby skierować pismo do powiatu 
w sprawie drogi koło p. Kubiaka, gdzie powstał zalew - ustawić barierki /koło 
mostu/.
Sołtys pan Zbigniew Ostrowski zgłosił, że na ul. Parkowej w Szymanowicach 
lampy od dnia wczorajszego świecą bez przerwy. 
Wiceprzewodniczący rady pan Tadeusz Kostuj  -  podziękował panu wójtowi 
za  odpowiedź w sprawie  posypywania  i  odśnieżania  wylotów dróg.  Jeżeli 
chodzi o kwestię lamp na przystanku /sprawę lampy przy przystanku trzeba 
by  uregulować  prawnie/  zgłoszenie  do  energetyki  w  Jarocinie  może  nie 
skutkować ponieważ lampy są  na stanie gminy, a  nie na stanie oświetlenia 
ulicznego. 
Pan  Andrzej  Weber  zgłosił  aby  uchwałę  w  sprawie   przyjęcia  programu 
współpracy Gminy Gizałki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
prowadzącymi  działalność  pożytku  publicznego  na  rok  2011udostępnić 
zainteresowanym organizacjom. Pan Wójt wyjaśnił, że każdą uchwałę podaje 
się do publicznej wiadomości, zamieszczamy na stronie internetowej. Jeżeli 
mieszkaniec ma życzenie udostępniamy. 
Głos zabrał Pan radca i wyjaśnił sprawę interpelacji: stwierdził, że praktyka 
którą  obserwuje  na  sesjach   odbiega  od  zapisów Statutu.  W miejscu  tym 
odczytał  paragraf  40  Statutu  Gminy  Gizałki.  Wyjaśnił,  że  sprawy  lamp 
powinny być zgłaszane  w wolnych głosach i  wnioskach,  pytania,  które  tu 
padają jako interpelacje to nie są sprawy gminnej wspólnoty o zasadniczym 
charakterze. Głos zabrał Pan Tadeusz Kostuj oznajmił,  że byłby przeciwny 
zbytniemu formalizowaniu. Jeżeli chodzi o  całą sprawę zgłaszania wniosków 
i interpelacji  to istotne jest aby odpowiedź  kontentowała i  załatwiała daną 
sprawę. 
Pan Wójt stwierdził, że interpelacje zróbmy tak jak jest w statucie czyli na 
piśmie i w procedurze tak jak ustalono.  Natomiast wnioski i zapytania będą 
tak samo traktowane będą załatwiane jak interpelacje jeżeli będzie potrzebna 
odpowiedź na piśmie to też tak zostaną załatwione. 
Głos  zabrał  pan  Radca  i  oznajmił:  w punkcie   interpelacje   nie  mówmy 
o lampach tylko w wolnych głosach i wnioskach.  
Sołtys Pani Zofia Malinowska zwróciła się z zapytaniem jak jest ze sprawą 
odśnieżania. 
Pan Wójt wyjaśnił, że jeżeli chodzi o odśnieżanie  to mamy podpisane umowy 
z  podmiotami  prywatnymi  oraz  z  przedsiębiorcami.  Teren  Gminy  został 
podzielony na strefy.  Odśnieżane są drogi gminne plus drogi i  inne place, 
które  wymagają  odśnieżania,  zakres  jest  ustalony  z  wykonawcami. 
Wykonawcy będą potwierdzali u sołtysów, że usługa została wykonana. Ma to 
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się  odbywać  na  zasadzie,  że  jeżeli  wykona  usługę  dziś  to  najpóźniej 
w  kolejnym  dniu  może  zgłosić  się  zgłosić  o  potwierdzenie.  Jeżeli  dany 
podmiot  wykonuje usługi  na 2 miejscowościach może mieć potwierdzenie 
tylko  od  jednego  sołtysa  ale  pod  warunkiem,  że  sołtys  ma  wiedzę  w  tej 
dziedzinie. 
Głos zabrał Jerzy Moryson oznajmił, że ma dwie sprawy pierwsza chodzi o - 
transparentność,  o  której  tak  dużo  było  mowy kiedy  toczyła  się  dyskusja 
przed wyborami. Dodał, że strona internetowa prowadzona przez gminę jest 
czytelna, ale  czy można by na wzór „ Życia Pleszewa” zrobić krateczkę - ling 
z  napisem  transparentność,  gdzie  mieszkańcy  byliby  informowani  jak 
w gazecie, że p. Tomaszewski wziął 190 tys. zł za pracę. Zadano jemu pytanie 
czy to jest zgodne z prawem, myśli, że pan Jerzy  odpowie na to pytanie. Jest 
takie  powiedzenie  co  nie  jest  zabronione,  to  jest  dozwolone.  Uważa,  że 
gazeta, którą czyta powinna się zapytać p. Tomaszewskiego, czy to są czyste 
dochody, czy to są koszty. Przed wyborami spotykał pana, który stał i prosił 
o  pieniądze.  Polecił  jemu  iść  do  p.  Piaseckiego  aby  dał   mu  pracę.  On 
twierdził,  że  pije  bo  nie  ma  pracy.  Obecnie  znów stoi  -  nie  pracuje.  Czy 
problem zapobiegania alkoholizmowi nie jest wart zajęcia się tą osobą. Prosi 
aby tym człowiekiem się zająć, może on odśnieżał by chodniki. Głos zabrał 
Pan Wójt wyjaśnił, że ta osoba w dniu dzisiejszym  była u niego, są pewne 
ustalenia.  Zagospodarowanie czasu tej osoby choć na 2-3 godziny na pracach 
publicznych  byłoby  bardzo  pożyteczne,  co  do  transparentności  to  jest  za 
transparentnością  tylko  jest  kwestia  przemyślenia  co  urząd  miałby  w tym 
okienku  zamieszczać.  Zdaje  sobie  sprawę,  że  czasami  na  łamach  prasy 
ukazują się różne artykuły, które nas mniej lub bardziej dotyczą i mniej lub 
bardziej  przedstawiają  rzeczywistość w naszym rozumieniu.  Można wydać 
swój biuletyn informacyjny gminy, w którym się podaje tylko fakty z którymi 
my się  zgadzamy jako rada jako urząd i  wtedy wchodzimy w komentarz, 
dialog  z prasą lokalną, możemy domagać się sprostowań na łamach prasy. 
Możemy  tworzyć  blogi  na  których  umieszczamy  informacje,  na  których 
możemy podyskutować.  Musielibyśmy nad tym tematem się zastanowić jak 
by  to  miało  wyglądać,  można  też  by  podawać  do  publicznej  wiadomości 
wszelkie  umowy  jakie  podpisuje  się  w  Urzędzie.  Oznajmił,  że   chętnie 
porozmawia z panem Morysonem i radnymi aby tą sprawę przedyskutować. 
Dodał, że powinno mieć to wymiar prawny aby było zrobione dobrze.  Głos 
zabrał  Pan  Eugeniusz  Walkowiak  i  oznajmił,  że  dotychczas  bardzo  dobry 
pomysłem  był   biuletyn  gminny.  Głos  zabrał  Wiceprzewodniczący  Pan 
Tadeusz  Kostuj  i  oznajmił,  że  program  profilaktyki  przeciwalkoholowej 
przyjęli, wnioskowali o poszerzenie programu, ujęcie kwestii, które mogłyby 
pomóc.  Dalej  oznajmił,  że  w  „Gazecie  Pleszewskiej”  było  dość  poważne 
zniekształcenie  prawne  dotyczące  pierwszej  sesji,  sprostowanie  się  nie 
ukazało. Przekazał  pismo do Wojewody oraz  do wiadomości do Komisarza 
Wyborczego w Kaliszu w którym to piśmie oświadczył, że sesja odbyła się 

7



zgodnie z ustawowym terminem i za zgodą trzech stron pismo stanowi 
załącznik nr 9.  Przedstawiciel  wojewody życzył  aby  mieć  dużo sił  na  tą 
kadencję. Następnie przypomniał o złożeniu oświadczeń majątkowych.
Na  zakończenie  złożył  życzenia  świąteczne  i  noworoczne.  Następnie  Pan 
Wójt  w imieniu własnym i pracowników urzędu złożył życzenia świąteczne 
radnym gościom i  mieszkańcom gminy.

PUNKT 7  -  ZAKOŃCZENIE

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady Gminy 
dokonał  zamknięcia  posiedzenia,  o  godzinie  11.05,  dziękując  wszystkim 
jednoczenie za udział w IV Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała            Wiceprzewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak Tadeusz Kostuj
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