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

    w dniu 14 grudnia  2010 r.
                          w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki.

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 Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia 
o godzinie 9.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń Pana Michała 
Karalusa Starostę  Pleszewskiego, Pana Mariusza Piaseckiego ustępującego 
Wójta, Pana  Roberta Łozę nowo wybranego Wójta, Panią Mariannę Pietrygę 
ustępująca Przewodniczącą  Rady Gminy, Radnych Powiatu Pleszewskiego 
w osobach Pani Maria Owczarek - Nojmann, Piotr Kopczyński,   Sekretarz 
Gminy  Panią  Annę  Glapę,  Skarbnik  gminy  Panią  Marią  Dziadkiewicz, 
Kierownika WTZ Pana Andrzeja Webra, Kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, Prezesa ZK Panią Mariolę Dąbrowską oraz sołtysów.

PUNKT 2 – PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD

1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
4. Wystąpienie ustępującego Wójta  Gminy.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
6. Podjęcie uchwał:
1. Uchwała Nr III/6/2010  w  sprawie zmian planu budżetu na rok 2010
2.  Uchwała  Nr  III//2010  w  sprawie  ustalenia  zryczałowanych  diet  dla 
radnych Gminy Gizałki
3. Uchwała  Nr  III/7/2010 w  sprawie  ustalenia  składów  liczbowych  i 
powołania składów komisji stałych Rady Gminy Gizałki
4. Uchwała  Nr  III//2010 w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  dla  Wójta 
Gminy.
5. Uchwała Nr III/8/2010 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od 
nieruchomości.

6.  Uchwała  Nr  III/9/2010  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2011.
7. Uchwała  Nr  III/10/2010 w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  programu 
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2011-2015

1



7. Interpelacje radnych.
8. Wolne głosy i wnioski.
9. Zakończenie.

Przewodniczący Rady  zwrócił się z zpytaniem, czy radni wnoszą  uwagi,  do 
przedłożonego porządku obrad. 
Głos zabrał  pan Kazimierz Woźniak i  złożył wniosek formalny w sprawie 
wycofania  z  porządku  obrad  drugiej  uchwały  w  sprawie  ustalenia 
zryczałtowanych diet  dla  radnych Gminy Gizałki  oraz  czwartej   uchwały 
w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. Głos zabrała pani Beata 
Strzelewicz i poprosiła o wyjaśnienie motywacji tej decyzji. Pan Kazimierz 
Woźniak  wyjaśnił,  że  jest  to  sesja  inauguracyjna  i  należy  wprowadzić  te 
uchwały, które są niezbędne na dzień dzisiejszy. Oznajmił, że przewidziana 
jest  kolejna Sesja w tym roku i prosi o wprowadzenie tych dwóch uchwał na 
przyszłą sesję.
Przewodniczący Rady poprosił o przegłosowanie wniosku pana Kazimierza 
Woźniaka.  W  wyniku  głosowania   11  -  głosów  za  przyjęciem  wniosku, 
4- głosy przeciwne.

PUNKT  3  -  PRZYJĘCIE  PROTOKOŁU  Z  OSTATNIEGO 
POSIEDZENIA
Przewodniczący  Rady zwrócił się z zapytaniem, czy starym zwyczajem radni 
zapoznają się z protokołem w trakcie obrad, który jest dostępny również do 
wglądu w Biurze Rady, czy też ma odczytać go na głos.
Radni jednogłośnie, tj. 15 głosami za, przyjęli protokół z poprzedniej Sesji, 
stwierdzając, że zapoznają się z nim indywidualnie.

PUNKT 4  - WYSTĄPIENIE USTĘPUJĄCEGO WÓJTA.
Wójt Pan Mariusz Piasecki oznajmił, że 06 grudnia 2006 roku złożył w tej 
sali  ślubowanie,  zaciągnął  kredyt  zaufania  o  który  prosił  mieszkańców. 
Zdawał  sobie  sprawę  jak  duże  przed  nim  wyzwanie  i  wielka 
odpowiedzialność.  Złożył  deklarację,  że  będzie  pracował  tak  jak 
i  współpracownicy o wzrost dobrobytu i lepsze życie mieszkańców.
Obejmując funkcje wójta otrzymywał wiele życzeń, jedno z nich było  dla 
niego  szczególnie  wymowne.  Były  to  życzenia  zmian  charakteru  polityki 
gminnej  opartej  na  solidarnych  wartościach  rzuconych  ku  zwykłemu 
człowiekowi wytrwałemu w tępieniu zła,  obłudy, fałszu,  bezinteresownych 
przyjaciół doradców i współpracowników, komunikowaniu się z tymi co są za 
tak,  jak i  z  tymi co są  przeciwni.  Deklarował  pomoc najuboższym, duży 
nakład  na  oświatę,  wykształcenie  młodzieży,  budowę  sieci  kanalizacyjnej, 
dróg.  Złożone deklaracje  zostały  z  nawiązką  zrealizowane.   W ciągu tych 
czterech lat  na inwestycje  przeznaczono  23.286.247 zł,  z  tego pozyskano 
9.134.710 zł, na drogi przeznaczono ponad 6 mln zł, na oświatę ponad 3,5 
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mln zł, na oświetlenie 400 tys. zł. Na dzień 14.12.2010 r. nie wpłynęły środki 
na finansowanie zadań z WRPO na budowę drogi Obory – Wronów na kwotę 
1.349  tys.  zł.,   z  PROW na  budowę  boisk  /Wierzchy,  Białobłoty/,  razem 
1.652.180,26 zł.  Złożono wnioski  na  płatność  i  środki  zostaną  przekazane 
jeszcze  w roku  2010.  Budowa  kanalizacji  wraz  z  przykanalikami  to  było 
jedno  z  najważniejszych  zadań.  Jesteśmy  po  kolejnym  przetargu  i  lada 
moment  nastąpi  realizacja  tego  zadania.  Podpisaliśmy  także  umowę  na 
realizację  zadań  ścieżka  rowerowa w miejscowości  gmina  Gizałki.  Etap  I 
dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł, budowa ścieżki rowerowej wraz z 
budową kolektora deszczowego etap I dofinansowanie w wysokości 128.515 
zł.  Gmina  jest  przygotowana  do  ogłoszenia  kolejnego  przetargu  na  w/w 
zadania.  Złożono  wnioski  do  PROW  na  realizacje  zadań  przebudowa 
rozbudowa  świetlicy  w  miejscowości  Wierzchy  oraz  na  otwarte  strefy 
rekreacji wypoczynkowej w miejscowości  Gizałki, Białobłoty, Szymanowice 
gdzie wartość dofinansowania będzie wynosiła  354.725 zł. Zobowiązania na 
dzień  31  grudnia  2010  r.:  wg  planu  stan  zobowiązań  z  tytułu   kredytów 
i pożyczek winien wynieść  4.036,735 zł. planowane  dochody po korekcie to 
15.594.147 zł.  W tej sytuacji na koniec 2010 roku  winna wystąpić nadwyżka 
wolnych środków na około 500 tys. zł.   Patrząc z perspektywy minionych 
czterech lat może stwierdzić, że był to okres pozytywny dla rozwoju gminy 
Gizałki. Jego działania były skierowane na rzecz mieszkańców i wspólnoty 
lokalnej.  Następnie  Wójt  złożył  podziękowania  najbliższym 
współpracownikom, kierownikom urzędu gminy oraz pracownikom .urzędu, 
kierownikom jednostek organizacyjnych, szczególne podziękowania dla pań, 
i  panów  sołtysów,  dla  z  pań  Kół  Gospodyń  Wiejskich,   Prezesom  OSP 
i  druhom  strażakom  radnym  poprzedniej  kadencji,  wszystkim  sponsorom 
a  wyjątkowe  podziękowania  złożył  wyborcom  za  tak  liczne  poparcie. 
Następnie  złożył  gratulację  panu  Robertowi  Łozie  uzyskania  społecznego 
mandatu w wypełnianiu funkcji wójta gminy życząc powodzenia  i sukcesu 
w realizacji  zamierzeń służących dobru lokalnej społeczności.
Głos  zabrał  Przewodniczący  Rady,  który   w  imieniu  całej  Rady  złożył 
podziękowania za duże zaangażowanie i wkład pracy na rzecz gminy.
Następnie  złożył podziękowania  Przewodniczącej  V kadencji Pani Marii 
Pietrydze.
Po  czym  poprosił  o  zabranie  głosu  Pana  Starostę  Pleszewskiego  -  Pana 
Michała Karalusa.
Pan Starosta podziękował byłemu Wójtowi Panu Mariuszowi Piaseckiemu za 
cztery  lata  pracy  na  rzecz  gminy  Gizałki.  Podziękował  za  wspólne 
przedsięwzięcia  i  inwestycje.  Dziękując  za  dotychczasową  współprace 
z  samorządem  powiatowym  wyraził  nadzieję  że  realizując  nowe  zadania 
w innej dziedzinie życia znajdzie zadowolenie i satysfakcję. Życzył również 
wszystkiego dobrego w życiu osobistym i wszelkiej pomyślności. 
Następnie  w miejscu  tym uczestnicy  sesji  złożyli  podziękowania  Wójtowi 
Panu Mariuszowi Piaseckiemu.
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Głos  zabrała  pani  Beata  Strzelewicz,  zwracając  się  do  Wójta  Mariusza 
Piaseckiego i oznajmiła, że był wójtem tej gminy przez cztery lata i jeżeli ktoś 
cztery lata temu wyjechał z tej gminy, a teraz powrócił to jest pod ogromnym 
wrażeniem tego co w tej gminie w tym okresie się dokonało, pomimo wielu 
przeciwności i tylu przeciwników. Nas zdecydowanie te osiągnięcia cieszą. 
Był  wzorem zaangażowania,  rzetelności  lojalności  dla  tej  gminy,  a  przede 
wszystkim  silnego  charakteru.  Jesteśmy  dumni,  że  mogliśmy  tę  kadencję 
współpracować być poniekąd współautorami wszystkich sukcesów. Złożyła 
również życzenia spokoju i możliwości wykorzystania swoich umiejętności 
i zalet na rzecz pracy zawodowej i społecznej.
Głos   zabrał  Pan  Mariusz  Piasecki  podziękował  za  wszystkie  założone 
życzenia.  Oznajmił:  wybory  dały  świadectwo,  że  społeczeństwo  chciało 
zmiany i trzeba tę  zmianę uszanować. Przyjmuje to z pokorą, życząc nowej 
Radzie i nowemu Wójtowi przede wszystkim owocnych sukcesów i spokoju, 
tego  spokoju  którego  brakowało  w  poprzedniej  kadencji.  Bo  ta  gmina 
potrzebuje tego spokoju, ładu. Ma nadzieję, że to zagwarantują w ciągu tych 
czterech lat, tego życzy.

PUNKT 5 - ZŁOŻENIE ŚLUBOWANIA
Przewodniczący Rady oznajmił, że zgodnie z art. 29a. ustawy  o samorządzie 
gminnym  objęcie  obowiązków  przez  Wójta  następuje   z  chwilą  złożenia 
wobec  Rady  Gminy  ślubowania.  Poprosił  o  wystąpienie   i  złożenie 
ślubowania.
Pan Robert Łoza  złożył ślubowanie  następującej treści:

„Obejmując urząd Wójta Gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności 
prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego 
i pomyślności mieszkańców gminy.
Tak mi dopomóż Bóg”.

Przewodniczący  Rady  podziękował  za  złożenia  ślubowania.  zaprosił  Pana 
Roberta  Łozę  –  Wójta  Gminy  Gizałki  do  zajęcia  miejsca  przy  stole 
prezydialnym.
Następnie Pani Marianna Pietryga złożyła na ręce Przewodniczącego Rady 
gratulacje objęcia stanowiska.
Po  czym  złożyła  życzenia  i  gratulacje  w  imieniu  własnym  i  wszystkich 
sprzymierzeńców nowo wybranemu Wójtowi.
Głos  zabrał  Starosta  Pleszewski  pan  Michał  Kalarus,  złożył  gratulację 
sukcesu  w  tegorocznych  wyborach  samorządowych.  Cieszy  się,  że 
odpowiedzialne  stanowisko  obejmuje  działacz  PSL,  osoba  doświadczona, 
dobrze  zorientowana  w  potrzebach  lokalnej  społeczności.  Dotychczasowa 
współpraca i zrozumienie jakim naznaczone były ich dotychczasowe kontakty 
pozwoliły  wiele  zdziałać  na  rzecz  ochrony  i  kształtowania  środowiska 
naturalnego w powiecie pleszewskim. Dziękując za lata efektywnej pracy na 
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stanowisku Naczelnika wydziału Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa 
w  Starostwie  Powiatowym   w  Pleszewie  Jest  przekonany,  że  będzie 
sprawował nową funkcję  równie dynamicznie i skutecznie jak do tej pory 
odnosząc  sukces  w  pracy  samorządowej.  Niech  kolejne  lata  sprzyjają 
realizacji  nowych  inwestycji  i  przedsięwzięć  oczekiwanych  przez 
mieszkańców gminy Gizałki.
W miejscu  tym wszyscy uczestnicy  Sesji  złożyli  gratulacje  na ręce Wójta 
Gminy Gizałki Pana Roberta Łozy.
Następnie  Przewodniczący  Rady  odczytał  list  gratulacyjny  do  pana  Wójta 
Roberta Łozy od członka zarządu województwa wielkopolskiego Krzysztofa 
Grabowskiego.
Głos zabrał Wójt pan Robert Łoza  oznajmił, że w dniu dzisiejszym spotkał 
go  ogromy  zaszczyt  decyzją  mieszkańców  gminy  został  wójtem  gminy 
Gizałki.  Zapewnia,  że  w  pełni  zdaje  sobie  sprawę  z  ogromnej 
odpowiedzialności jaka na min ciąży. Zagłosowało na niego 1397 osób, które 
oczekują, że spełni ich oczekiwania. Wie, że od dzisiejszego dnia jego życie 
będzie  musiało  zostać  podporządkowane  pracy  dla  mieszkańców  naszej 
gminy niezależnie od tego na kogo oddali swój głos.  Przed nami wiele pracy 
muszą dołożyć wszelkich  starań aby nasza gmina dalej się rozwijała. Musimy 
zakończyć rozpoczęte już inwestycje oraz zaplanować nowe. Nie uda się tego 
osiągnąć  bez  zgodnej  współpracy  Wójta,  Rady  Gminy  oraz  mieszkańców, 
którzy  będą  zgłaszali  do  nas  najbardziej  potrzebne  inwestycje.  Zapewne 
wszystkiego  nie  uda  się  zrealizować.  Jednak  ostateczny  wybór,  które 
przedsięwzięcia zrealizujemy będzie należał głównie do rady gminy. Dlatego 
nasze  wspólne  działania  winny  opierać  się  na  dialogu  i  współpracy. 
Powinniśmy  skupiać  się  na  konkretnych  problemach  zapominając 
o osobistych urazach a czasami  nawet   sympatiach  Nasza gmina w tym 
zakresie  potrzebuje  zgody,  porozumienia,  stabilizacji  politycznej.  Czy  to 
osiągniemy  zależy  wyłącznie  od  nas.  Osobiście  w  tym zakresie  deklaruje 
pełną  współpracę.  Postarajmy  się  aby  samorządowców  naszej  gminy 
postrzegano  jako ludzi  dla  których  najważniejsze  jest  dobro  mieszkańców 
a  nie  doraźny  interes  polityczny.  Ufa,  ze  nowo wybrana  radę  na  to  stać. 
Pamiętajmy, że naszym wspólnym działaniach przyglądają się nasi wyborcy 
i  to  oni  za  cztery  lata  rozliczą  nas  z  naszej  pracy.  Na  zakończenie  chce 
serdecznie  podziękować   mieszkańcom  gminy  za  aktywny  udział 
w wyborach. Tak wysoka frekwencja świadczy o tym, że uwierzyliśmy w siłę 
każdego  oddanego  głosu,  tym  samym  egzamin  z  demokracji  zdaliśmy 
wzorowo.  W sposób szczególny podziękował komitetowi  wyborczemu oraz 
wszystkim którzy go wspierali  w kampanii wyborczej, osób tych było tak 
wiele,  ze  nie  sposób  wymieniać  ich  imion  i  nazwisk.  Dziękuje  również 
najbliższej  rodzinie która cały czas go wspierała,  wspólnie podjęli  decyzje 
o kandydowaniu i wspólnie przeżywali nie tylko sukcesy ale również chwile 
zwątpienia w chwile prawdy i uczciwości. Najtrudniej ten okres przeżyła żona 
w związku z tym że jest tutaj  ofiaruje jej te piękne kwiaty, które otrzymał.
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Przewodniczacy Rady stwierdził stan radnych – 15 czyli rada jest władna do 
podjecia uchwał.

Uchwała Nr III/ 6/2010  w  sprawie zmian planu budżetu na rok 2010.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,
Następnie  głos  zabrała  pani  Skarbnik  i  udzieliła  wyjasnień  odnośnie  w/w 
projektu.
Przewodniczący Rady poprosił o zabieranie głosu. W związku z tym, że nikt 
z radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady poddał projekt uchwały pod 
glosowanie.  Podczas  glosowania na sali  obrad obecnych było 15 radnych. 
Uchwała Nr III/6/2010 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2010  podjęta 
została  15  głosami  za,  czyli  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  5  do 
protokołu. Przewodniczący Rady odczytał dwa ostatnie paragrafy uchwały.

Uchwała  Nr  III/7/2010 w  sprawie  ustalenia  składów  liczbowych 
i powołania składów komisji stałych Rady Gminy Gizałki.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,
Przewodniczacy  rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  Podczas 
glosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr III/7/2010 
w  sprawie  ustalenia  składów  liczbowych  i   powołania  składów  komisji 
stałych  Rady  Gminy  Gizałki. podjeta  została  15  głosami  za,  czyli 
jednoglosnie i  stanowi załacznik nr 6 do protokołu.  Przewodniczacy Rady 
odczytał dwa ostatnie paragrafy w/w uchwały.

Uchwała Nr III/8/2010  w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od 
nieruchomości.
Przewodniczący Rady odczytał  projekt  uchwały.  Zwrócił  się  z  zapytaniem 
czy ma odczytać uzasadnienie. Głos zabrał pan Henryk Madalski i poprosił 
o odczytanie starym dobrym zwyczajem uzasadnienie daje obraz po co była 
uchwalana  uchwała.  Głos  zabrał  pan  Tadeusz  Kostuj  oznajmił,  że  w dniu 
wczorajszym  omawiali  temat  i  uważa,  że  uchwała  jest  uzasadniona. 
W miejscu tym pan Przewodniczący odczytał uzasadnienie.
Przewodniczący  Rady  poddał  projekt  uchwały  pod  głosowanie.  Podczas 
glosowania na Sali obrad obecnych było 15 radnych. Uchwała Nr III/8/2010 
w  sprawie  wprowadzenia  zwolnień  w  podatku  od  nieruchomości.  podjęta 
została  15  glosami  za,  czyli  jednogłośnie  i  stanowi  załącznik  nr  7  do 
protokołu. Przewodniczący Rady odczytał dwa ostatnie paragrafy uchwały.

Uchwała  Nr  III/9/2010  w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych na rok 2011.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,
Poprosił o dyskusję. Nikt z Radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali  obrad 
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obecnych  bylo  15  radnych.  Uchwała  Nr  III/9/2010  w  sprawie  przyjęcia 
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych 
na  rok  2011  podjeta  została  15  głosami  za,  czyli  jednogłosnie  i  stanowi 
załacznik nr 8 do protokołu.  Przewodniczacy Rady odczytał dwa ostatnie 
paragrafy uchwały.

Uchwała  Nr  III/10/2010 w  sprawie  przyjęcia  Gminnego  programu 
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie na lata 2011-2015
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały wraz z uzasadnieniem,
Poprosił o dyskusję. Nikt z Radnych nie zabrał głosu. Przewodniczący Rady 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na Sali obrad 
obecnych  bylo  15  radnych.  Uchwała  Nr III/10/2010 w  sprawie  przyjęcia 
Gminnego  programu Przeciwdziałania  Przemocy  w rodzinie  na  lata  2011-
2015 podjeta została 15 głosami za, czyli jednogłosnie i stanowi załacznik nr 
9  do  protokołu.  Przewodniczacy Rady  odczytał  dwa  ostatnie  paragrafy 
uchwały.

PUNKT 7-  INTERPELACJE RADNYCH
Głos zabrał Pan Henryk Madalski zgłosił  prośbę  o odśnieżenie dwóch dróg 
gminnych są krótkie odcinki dróg w Rudzie Wieczyńskiej.
-  od  drogi,  która  prowadzi  od  Rudy  do  Obór  w  kierunku  posesji 
P. Andrzejewskiego i w   kierunku posesji p. Latańskiego.
W Oborach od drogi wojewódzkiej w kierunku posesji p. Brzychcego /100 
m/.
Pan Roman Rojewski zgłosił, sprawę  odśnieżania newralgicznego odcinka 
do  posesji  p.  Woźniaków  w  Oborach  (150  m  ).  Mieszka  tam  osoba 
dializowana 3 razy w tygodniu i nieraz pogotowie nie może dojechać. Prosi 
mieć to na względzie, zaznacza jest to droga do prywatnej posesji.
Pan Jan Pietrzak poprosił o odśnieżanie drogi powiatowej w Orlinie Dużej, 
jest to droga gruntowa. 
Pan Tadeusz Kostuj zgłosił prośbę  aby na końcówkach, wylotach, zakrętach 
dróg, ulic nastawić się na posypywanie żwirem, ewentualnie żwirem z solą 
zwiększy to bezpieczeństwo hamowania ewentualnego poślizgu. 

Głos  zabrał   Wójt  Robert  Łoza  wyjaśnił,  że  interpelacje  dotyczą  dróg 
gminnych, sytuacja jest taka, że poprzednik podpisał umowy na podstawie 
których realizowane jest odśnieżanie, zimowe utrzymanie dróg, chciałby się 
zapoznać, spotkać z wykonawcami, porozmawiać i objechać teren, zobaczyć 
jak to wygląda. Obiecuje, że jeszcze w tym tygodniu zajmie się  sprawą. 

PUNKT 8 - WOLNE GŁOSY I WNIOSKI.
Głos zabrał pan Tadeusz Kostuj i poprosił o wymianę żarówki w lampie na 
przystanku w Szymanowicach .
Kazimierz  Czajczyński  Sołtys  wsi  Kolonia  Ostrowska  zgłosił,  żeby  przy 
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kościele na Świerczynie posypali solą  jak będą posypywać drogę powiatową 
od Wierzchów w kierunku Kolonia Obory. 

PUNKT 9  -  ZAKOŃCZENIE

Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy 
dokonał  zamknięcia  posiedzenia,  o  godzinie  10.25,  dziękując  wszystkim 
jednoczenie za udział w III Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała               Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak Roman Rojewski
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