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

    w dniu 06 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 13.00 witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń.

PUNKT 2 – PRZEDSTAWIENIE PORZĄDKU OBRAD

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

1. Uchwała Nr II/3/2010 w sprawie zmiany Statutu Gminy Gizałki.
2. Uchwała  Nr  II/  /2010 w  sprawie  ustalenia  składów  liczbowych 

i  powołania składów komisji Stałych Rady Gminy Gizałki.
3. Uchwała Nr II/4/2010 Uchwała w sprawie powołania Przewodniczącego 

Komisji Rewizyjnej
4. Uchwała  Nr II/  /2010   w  sprawie  ustalenia  zryczałtowanych  diet  dla 

radnych Gminy Gizałki
5. Uchwała Nr II/ /2010  w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
6. Uchwała Nr II/ /2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

środków transportowych na obszarze gminy Gizałki
7. Uchwała  Nr  II/5  /2010  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
8. Uchwała Nr II//2010  w sprawie zmian w planie  budżetu gminy na 2010r 

5. Interpelacje radnych.
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Zakończenie.

PUNKT  3  –  PRZYJĘCIE  PROTOKOŁU  Z  OSTATNIEGO 
POSIEDZENIA

Pan Przewodniczący  zwrócił się z zapytaniem, czy starym zwyczajem radni 
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zapoznają się z protokołem w trakcie obrad, który jest dostępny również do 
wglądu  w  Biurze  Rady  radni   przyjęli  protokół  z  poprzedniej  Sesji, 
stwierdzając, że zapoznają się z nim indywidualnie.

PUNKT - 4  PODJĘCIE UCHWAŁ
Następnie  Przewodniczacy  zaproponował,  że  odczyta  tylko  te  uchwały 
z porządku obrad, które wejdą pod dzisiejsze obrady Sesji. tj: uchwała   Nr 1 
w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminy  Gizałki,  Nr  3  Uchwała  w  sprawie 
powołania Przewodniczącego Komisji  Rewizyjnej,  Nr 5 w sprawie stawek 
podatku od nieruchomości, Nr 7 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie  w wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków, a  także nr  Nr 6 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na obszarze gminy. Pozostałe podda pod głosowanie, radni zadecydują, czy 
będziemy nad nimi obradować.
O głos poprosił Wójt Pan Mariusz Piasecki i zwrócił się z prośbą o przyjęcie 
do porzadku obrad uchwały w sprawie zmian w planie budżetu na 2010 r. 
Ponieważ jest to bardzo ważna uchwała.
Pan Przewodniczacy oznajmił, że przystępują do głosowania nad  propozycją, 
porządku  obrad  przedstawioną  przez  niego.  W chwili  głosowania  na  sali 
obrad obecnych było 15radnych.  W wyniku głosowania 12 głosów za, 1 głos 
przeciwny, 2 głosy wstrzymujące  się. 
W miejscu tym Przewodniczacy stwierdził stan stwierdził stan radnych – 15

Uchwała  Nr  II/3/2010 w  sprawie  zmiany  Statutu  Gminy  Gizałki. 
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 
Nastepnie poddał projekt  uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na 
sali  obrad  obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  II/3/2010  w  sprawie 
zmiany  Statutu  Gminy  Gizałki  podjęta  została  15  głosami  za,  czyli 
jednogłośnie  stanowi załącznik nr 4 do protokołu.  Przewodniczący Rady 
odczytał paragraf 2 i 3 w/w uchwały. 

Uchwała  Nr  II/4/2010 w  sprawie  powołania  Przewodniczącego  Komisji 
Rewizyjnej. 
Głos zabrała Pani Sekretarz i oznajmiła, iż pozwolą, że wyjaśnień  udzieli 
Pan  mecenas.  Pan  mecenas  wyjaśnił,  że  tutaj  jest  przeoczenie,  ponieważ 
przewodniczący powinien być wyłoniony ze składu komisji. Głos zabrał Pan 
Tadeusz Kostuj  i  wyjaśnił,  że  było spotkanie,  które  powinno być komisją 
łączoną i na tej komisji -  spotkaniu nastąpiły ustalenia oraz ostateczny wybór 
i  również  zatwierdzenie  poprzez  głosowanie,  za  aprobatą  całej  rady.  Pan 
Przewodniczący zwrócił  się  do mecenasa o wyjaśnienie.  Pan mecenas nie 
przedstawił  zastrzeżeń.  Głos zabrał  Pan Henryk Madalski  i  zwrócił  się  do 
Przewodniczącego Rady, że powinni podjąć uchwałę w w sprawie ustalenia 
składów  liczbowych  i   powołania  składów  komisji  stałych  Rady  Gminy 
Gizałki,  ponieważ  przed  następną  sesją  komisje  mogłyby  opracowywać 
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materiały.  Przewodniczący  wyjaśnił,  że  przyjęto  już  tok  obradowania. 
Następnie  poprosił  o  podanie  kandydatur  na  Przewodniczącego  Komisji 
Rewizyjnej.  Pan  Zenon  Tomaszewski  zgłosił  kandydaturę  Kazimierza 
Woźniaka. Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. Przewodniczący Rady 
poddał projekt  uchwały pod głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad 
obecnych  było  15  radnych.  Uchwała  Nr  II/4/2010  w  sprawie  powołania 
Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej  podjęta  została  8  głosami  za,  przy 
1 głosie przeciwnym i 6 wstrzymujących się. uchwała stanowi załącznik nr 
5 do  protokołu.  Przewodniczący  Rady  odczytał  paragraf  dwa  ostatnie 
paragrafy w/w uchwały. 
Przewodnczacy oznajmił, że przechodzi do  uchwały kolejnej:

Uchwała Nr II/ /2010  w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Przewodniczący Rady odczytał projekt uchwały, poprosił o zabieranie głosu. 
Pani  Beata  Strzelewicz  oznajmiła,  że  wnioskuje  o  utrzymanie 
dotychczasowych stawek z 2010 r., z uwagi na to, że nikt więcej nie zabrał 
głosu.  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  wniosek  w  sprawie 
utrzymania  dotychczasowych  stawek.  Podczas  głosowania  na  sali  obrad 
obecnych  było  15  radnych.  Za  utrzymaniem  stawek  podatku  od 
nieruchomosci  z  2010  r.  głosowało  radnych  15  radnych./jednogłosnie/ 
Przewodniczący Rady odczytał paragraf 2 i 3 w/w uchwały.

Uchwała Nr II/ /2010  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
środków transportowych na obszarze gminy Gizałki.
Przewodniczący  odczytał  projekt  uchwały.  Głos  zabrał  pan  Kazimierz 
Woźniak  i  zgłosił  propozycje  pozostawienia  stawek  na  dotychczasowym 
poziomie.  Z  uwagi  na  to,  że  nikt  nie  podał  innych  propozycji. 
Przewodniczący  Rady   poddał  propozycje  radnego  K.  Woźniaka   pod 
głosowanie. Podczas głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych. Za 
wnioskiem  o  pozostawieniu  stawek  podatku  od  środków  transportu  na 
dotychczasowym poziomie głosowało  15 radnych   /jednogłośnie/

Uchwała  Nr  II/5/2010  w  sprawie  zatwierdzenia  taryf  za  zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych na 
terenie gminy Gizalki.
Przewodniczący  Rady  odczytał  projekt  uchwały.  Głos  zabrał  Pan Tadeusz 
Kostuj oznajmił, że jego uwaga od czasu dyskusji gdzie rozmawiali na temat 
stawek i próbach obniżenia wprowadzili za obopólną zgodę dopłatę z budżetu 
gminy taka była wola Rady. W załączonej uchwale jest poprawka. 
Przewodniczący  Rady  odczytał  uzasadnienie  do  w/w  uchwały.  Podczas 
głosowania na sali obrad obecnych było 15 radnych.Uchwała Nr II/5/2010 w 
sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe  zaopatrzenie w wodę i  zbiorowe 
odprowadzanie  ścieków  komunalnych  na  terenie  gminy  Gizałki. podjęta 
została  8   głosami  za,  głosy  przeciwne  1,  głosy  wstrzymujace  się  6 
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uchwała stanowi załącznik nr 6. 

PUNKT 5- INTERPELACJE RADNYCH. 
Jako pierwsza głos zabrała  pani  Beata  Strzelewicz oznajmiła,  że  w piątek 
jeździł  zakład  energetyczny  i  naprawiał  nieświecące  się  lampy.  W czasie 
próby  lampy  zaświeciły,  ale  wieczorem od  piątku  znów nie  świecą  są  to 
lampy na ulicy Leśnej i Wrzesińskiej. Lampa przy szkole świeci „jak jej się 
chce” Głos zabrał Pan Henryk Madalski zgłosił aby zrobić odwodnienie na 
skrzyżowaniu  drogi  wojewódzkiej  z  drogą  Ruda  -  Wronów.  Ponieważ 
ostatnio  stała  tam woda  i  gdy  przejeżdżał  samochód  robiła  się  fontanna, 
prawdopodobnie  są  zatkane  rury  i  prosiłby  udrożnić  od  studzienki  do 
studzienki. Kolejna sprawa  to lampa przed salą wiejską, która się wyłącza 
gdy przejeżdża samochód na światłach i lampa koło p. Kopczyńskiego. 
Pani  Teresa  Majdecka zgłosiła  wymianę klosza  przy  drodze  gminnej  przy 
bloku nr 3. Głos zabrał p. Tadeusz Kostuj  oznajmił, że powróci do tematu 
odśnieżania, który to temat poruszał na ostatniej sesji.  Prosiłby o pisemne 
zestawienie podmiotów, które odśnieżają. Proponowałby z sołtysami usiąść 
i  ten  temat  przeanalizować.  Chodzi  też  o  osoby  starsze  i  również  pomoc 
dobrosąsiedzką.  Wspólnymi  siłami  radni  i  sołtysi  powinni   ten  temat 
uwypuklić.  Głos  zabrał  Pan  Przewodniczący  i  zwrócił  się  do  pana  Wójta 
z prośbą  o  przygotowanie radnym i sołtysom dokładnego harmonogramu 
odśnieżania  na  poszczególnych  sołectwach:  kto  odśnieża,  jaką  drogę. 
Ponieważ  Pan  Wójt  na  pierwszej  sesji  był  uprzejmy  odczytać,  prosił 
harmonogram  po pierwszej sesji i do dnia dzisiejszego nie otrzymał. Dodał, 
że w tej sprawie najwięcej jest telefonów do sołtysów i radnych .
 
PUNKT  6 - ODPOWIEDZI NA INTERPELACJE RADNYCH
Głos zabrał pan Wójt i oznajmił, że jeżeli chodzi o interpelacje w sprawie 
lamp Tomice, zakład energetyczny usuwał awarie cały dzień. Będą to jeszcze 
raz poprawiać, był tam problem z podnośnikiem, który się zepsuł i pożyczali, 
ma  nadzieję,  że  w  najbliższym  czasie  sprawa  będzie  rozwiązana.  Jeżeli 
chodzi  o  Rudę  Wieczyńską,  kiedy  budowali  drogę  Obory  -  Wronów 
wykonawca  wykorzystywał  te  drogę  do  transportu  materiałów,  było  tam 
ograniczenie  do  10  ton  część  tego  zjazdu  została  przez  wykonawcę 
uszkodzona. Mamy pisemne zobowiązanie którym wykonawca zobowiązuje 
się do naprawy zjazdu. Dwa tygodnie temu  wykonywaliśmy tam odmulenie 
i pogłębianie  rowu,  umożliwiło to odprowadzenie  nagromadzonej na jezdni 
wody.  Rowy  te  należą  do  Spółki  Wodnej,  400  metrów rowu  pogłębiono, 
odmulono, trzeba by jeszcze dobry kilometr zrobić, żeby ta  woda odeszła. 
Prace te wykonano ponieważ woda wylała się na drogę wojewódzką i  nie 
było możliwości odprowadzenia. Jest to chwilowe zabezpieczenie, rów musi 
zostać całkowicie odmulony. Dalej  oznajmił,  że  zanim spadł śnieg prezes 
Spółki   kierował  wszystkich   do  niego  w  sprawie  rowów  odmulania, 
przepustów itp.  Nie jest  takim mocodawcą aby wszystkie  rowy na terenie 
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gminy   za  spółkę  wykonać.  Pewne  rzeczy  udało  się  ratować  jak  sprawa 
odmulania Koło p. Kubiaka w Czołnochowie Przykre jest, że Prezes Spółki 
kieruje ludzi do Wójta a sam decyzji w sprawie nie podejmuje. Jeżeli chodzi 
o klosz w Nowej Wsi, historia ta się wciąż powtarza i co jakiś czas klosz jest 
wymieniany. Jeżeli chodzi o odśnieżanie to ostatnio przekazywał informacje 
dość szczegółową ale ją poprawi ponieważ w toku interwencji, analizy dróg 
mamy sytuacje jaką mamy.  Na terenie gminy Gizałki mamy 170 km dróg. 
Drogi w naszej gminie były drożne, przejezdne, co wymagało wiele wysiłku. 
Jeżeli  chodzi o odśnieżanie podzielono te usługi na kilka jednostek firmy/ 
Zakład komunalny i SKR/ i osoby prywatne. W ostatnich czterech latach dróg 
sporo przybyło. Zwrócił się z zapytaniem: czy ma wszystko czytać, czy lepiej 
żeby otrzymali wykaz,  na co  wyrażono zgodę. Mamy drogi - trakty leśne nie 
zamieszkałe,  które  mają  duże  znaczenie  komunikacyjne.  W  pierwszej 
kolejności  odśnieża  się  drogi  asfaltowe  potem  gminne.  Mamy  również 
sytuacje  i  wykonawcy wjeżdżają  na usługi  prywatne  na zasadzie  pomocy. 
W Szymanowicach do p. Rybarczyk pług na drogę w celu odśnieżenia to jest 
zbyt mało, musi wjeżdżać tam konkretny sprzęt. 

PUNKT  7 -   WOLNE GŁOSY I WNIOSKI
Pan Mieczysław Sawicki oznajmił:  wiemy jaka była sytuacja w tym roku, 
jaki był poziom wody gruntowej i tu nie zgodziłby się z panem Wójtem, że 
Spółka  Wodna  wysyłała  ludzi  do  Urzędu  Gminy.  Był  tylko  jeden  sporny 
przypadek  p. Kubiaka. W każdym zgłoszonym  przypadku albo osobiście lub 
ktoś z Zarządu jechał  rozmawiali z rolnikiem  nikt nie wysyłał do pana wójta 
poza sprawą Kubiaka i wówczas rozmawialiśmy. Dalej oznajmił: Pan wie że 
Spółka nie dysponowała sprzętem. Jedyną koparką do dyspozycji był Zakład 
komunalny ale mieliśmy odpowiedź, że  na prośbę Spółek usług nie wykona, 
mieliśmy  obiecane  wykonanie  dopiero   w   grudniu  pomimo,  że  Zakład 
Komunalny jest 3,5 tys Spółce winien. Jeżeli coś było robione to na polecenie 
Wójta gdzie robili  przy drogach, ale nie w polu. Pan Wójt wyjaśnił, że dziwi 
się temu wyjaśnieniu ponieważ oprócz P. Kubiaka było jeszcze kilaka takich 
osób w gminie, ci państwo mieli do pana pretensje bo nawet telefonów pan 
nie odbierał. Niepamięta żeby pan Sawicki zwracał się do niego w sprawie 
jeżeli  chodzi o rowy. Rów w Czołnochowie wykonała Gmina  w czerwcu 
/odmulenie,  odkrzaczenie  /  było  to  panu  Sawickiemu  zgłoszone  i  spółka 
miała dalej wykonać prace na dalszym odcinku.  Powstało ogromnej jezioro 
koło p. Kubiaka. Gdyby deszcz padał dłużej to woda przelewała by się przez 
drogę powiatową gdzie  po drugiej stronie mieszka p. Taczała i inni, którzy 
w tej  sprawie interweniowali.  Mieszkańcy mówili,  że pan twierdził,  że by 
zrobił te rowy  tylko Wójt zabrał panu ludzi i nie chciał dać pieniędzy. Głos 
zabrał ponownie Pan Mieczysław Sawicki i oznajmił: nie będziemy więcej 
dyskutować na ten temat.  Głos zabrała pani Prezes wyjaśniła, że Zakład ma 
do  wykonania  na  rzecz  spółki  usługi,  ale  jeżeli  spółka  zgłasza  w  takim 
terminie   do  wykonania.  Zakład  jest  podległy  pod  Urząd  Gminy   musi 
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wykonać  w  pierwszej  kolejności  te  usługi,  które  zleca  Gmina.  Tak  jak 
rozmawialiśmy żeby się zgłosić  i  uzgodnimy  termin do wykonania.  Głos 
zabrał Sołtys Pan Glapa  zgłosił prośbę do Prezesa Spółki aby sprawdzić ile 
rowu  pozostało  do  wykonania.  Pan  Sawicki  wyjaśnił,  że  jak  będą  mieli 
koparkę,  to w miejscowości  Czołnochów odcinki rowów 100 m i 200 m 
będą  mieli  wykonane.  Głos  zabrała  Pani  Beata  Strzelewicz  złożyła 
podziękowania  w imieniu mieszkańców Tomic /Tomice Młynik, Tomice Las/ 
za  odśnieżenie,  za  możliwość  wyjazdu  z  domu.  Głos  zabrał  Pan  Tadusz 
Kostuj zaproponował aby zaspy śniegowe usuwać poza teren zabudowany do 
rowu.  Prosi  wszystkie  służby,  które  pracują  aby  starały  się  robić   to  na 
wysokim poziomie. Głos zabrał Pan Wójt oznajmił, że z tego co słyszał pan 
Przewodniczący  nie  chciał  w  tej  części  obrad  tych  materiałów  umieścić. 
Dalej wyjasnił, że wpłynęło do niego i do Rady Gminy pismo. Oznajmił, że 
chciałby  krótko  wyjaśnić  sprawy,  które  miały  miejsce  przed  wyborami, 
pokazać  jak  wygląda  sytuacja  niektórych  spraw  inwestycyjnych  i  jak  tu 
odbywały się pewne działania,  które miały na celu wywołać jakąś dziwną 
otoczkę  złej  pracy  Wójta  i  urzędu.  W miejscu  tym odczytał  pismo,  które 
wpłynęło od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Pleszewie, 
które  organ  nadzoru  przekazał  wg  właściwości  do  Rady  Gminy  Gizałki. 
Podanie pana Dariusza Walczaka w sprawie czynności podejmowanych przez 
Wójta Gminy Gizałki – Mariusza Piaseckiego.  pismo stanowi załącznik nr 
7. Dalej oznajmił, że w dniu 08 listopada 2010 r. wpłynęło pismo /donos/ do 
Starostwa  Powiatowego  w  Pleszewie  Nadzór  Budowlany.  Pismo 
informowało, że Wójt Gminy Gizałki M. Piasecki bez planów i pozwolenia 
na budowę kazał stawiać lampy uliczne i kopać kabel we wsi Orlina Mała. 
Pismo  stanowi  załącznik  nr  8.  Wójt wyjaśnił,  że  osoba  ta  jest  jego 
szwagrem.   Następnie   odczytał  pismo  z  dnia  25.11.2010  r.  p.  Dariusza 
Walczaka  skierowane  do  Rady  Gminy  Gizałki.  Niniejsze  pismo  p.  D. 
Walczak  przestał  również  do  wiadomości  do   Powiatowego  Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego w Pleszewie  i Prokuratury Rejonowej w Pleszewie. 
W piśmie tym p. D. Walczak informuje, że w dniu 16.11.2010 r. otrzymał 
pismo  zawierające  postanowienie  o  przekazaniu  Radzie  Gminy  Gizałki 
podania w sprawie czynności podejmowanych przez Wójta Gminy Gizałki M. 
Piaseckiego  Ponieważ  do  PINB  w  Pleszewie  nie  wysyłał  żadnego  pisma 
poprosił UG o okazanie tego pisma. Po obejrzeniu pisma i złożonego pod nim 
podpisu  stwierdza  i  oświadcza,  że  nie  jest  to  jego  podpis,  prosi  aby  nie 
traktować  go  jako  strony  w  tej  sprawie.  Pismo  stanowi  załącznik  nr  9. 
Następnie odczytał pismo Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 
w Pleszewie z dnia 29 listopada 2010 skierowane do Rady Gminy Gizałki. 
Państwowy  Inspektorat  Nadzoru  Budowlanego  w  Pleszewie  w  załączeniu 
przekazał pismo p. D. Walczaka z dnia 25 listopada 2010 r. Ponieważ organ 
nie prowadzi w tej sprawie postępowania administracyjnego. Dalej Pan Wójt 
wyjaśnił,   jeżeli  chodzi  o  oświetlenie  na  Orlinie  to  wykonują  zgodnie 
z planem, przepisami. Kabel nie był kopany tylko rozciągany, to samo robią 
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w  miejscowości  Krzyżówka.  Chce  pokazać  jak  wygląda  sytuacja.  Osoby 
„przychylne” pozwalają sobie na taką sytuację, że powołują się na członków 
jego  rodziny.  Powie  jedno  nie  szkodzą  Piaseckiemu  tylko  społeczeństwu, 
które  na  to  oświetlenie  oczekuje.  Dodał:  tak  na  marginesie  ono  dzisiaj 
funkcjonuje. Następnie odczytał pismo /podpisane Piotr i inni/skierowane do 
Wójta  i  Rady  Gminy  dotyczące  lewego  przyłącza  kanalizacyjnego 
i obniżenia diet  rady  pismo  stanowi załącznik nr 10. Dodał, że ma wiele 
takich pism ale nie będzie nimi teraz męczył. Przewodniczący Rady  poprosił 
o zabieranie głosu. Sołtys Leszczycy  Pan Stanisław Mikołajewski  poprosił 
o odśnieżanie poboczy, przy drodze wojewódzkiej i powiatowej w miejscach 
gdzie nie ma chodników. Pan Wójt wyjaśnił, że te drogi nie są w zakresie 
prac gminy, ale  mogą w sprawie  pisać.  Z kolei  głos zabrał  Pan Henryk 
Madalski  i  oznajmił,  że  ten  sam  problem  dotyczy  pobocza  drogi 
w  miejscowości  Ruda  Wieczyńska.  Pani  Beata  Strzelewicz  poprosiła 
o skierowanie pisma do województwa w sprawie szerszego odśnieżania drogi 
między Tomicami a szkołą. 

ZAKOŃCZENIE

Z  uwagi  na  wyczerpanie  porządku  obrad  Przewodniczący  Rady  Gminy 
dokonał  zamknięcia  posiedzenia,  o  godzinie  14.00,  dziękując  wszystkim 
jednoczenie za udział w II Sesji Rady Gminy Gizałki  VI kadencji.  

  Protokołowała               Przewodniczący Rady 

Teresa Andrzejak Roman Rojewski

7


	ZAKOŃCZENIE

