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Protokół nr XVII/2020 

z Sesji Rady Gminy Gizałki, która odbyła się 

28 lipca 2020 r. 

w sali posiedzeń Urzędu Gminy Gizałki 
 

 

W Sesji Rady Gminy Gizałki udział wzięło 15 radnych, co stanowi 100,00 % składu 

osobowego Rady Gminy. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Ponadto                 

w Sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

 

Wójt – Robert Łoza 

Skarbnik – Donata Potocka 

Radca Prawny - Marcin Rajman 

Przewodniczący Rady Roman Rojewski dokonał otwarcia posiedzenia o godzinie 16:00 

witając wszystkich obecnych na sali posiedzeń. 

Następnie stwierdził quorum Sesji (15 radnych). 

Poprosił obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłej wieloletniej 

pracownicy Urzędu Gminy Gizałki. 

 

PORZĄDEK OBRAD XVII SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Gminy Gizałki. 

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym. 

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: 

1) zmiany planu budżetu na rok 2020, 

2) zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031. 

 

6. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Gizałki za rok 2019 

a) przedstawienie raportu, 

b) debata, 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania. 

  

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gizałki za rok 2019 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2019 r. oraz informacją o stanie mienia gminy,  

b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy, 

c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy                  

za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia jednostki,  

d) dyskusja nad sprawozdaniami,  

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2019 rok.  

 

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki                              

z wykonania budżetu gminy za 2019 rok. 
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a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Gizałki,  

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. 

 

9. Interpelacje i zapytania radnych.   

10.  Informacje i wolne wnioski. 

11. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi do porządku obrad. 

 

Radni nie wnieśli uwag. 

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”  Rada 

Gminy przyjęła porządek obrad. 

  

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

 

PUNKT – 3 – PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z XVI SESJI RADY GMINY GIZAŁKI 
 

Przewodniczący Rady zwrócił się z zapytaniem o pytania, uwagi do protokołu  z XVI sesji 

Rady Gminy Gizałki. 

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”  Rada 

Gminy przyjęła protokół z XVI Sesji Rady Gminy Gizałki. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 

PUNKT – 4 – SPRAWOZDANIE WÓJTA Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE 

MIĘDZYSESYJNYM 

 

Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają pytania do sprawozdania? 

 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał, jak przedstawia się sprawa jakości wody pitnej                                        

z wodociągu. Z czego wynika sprawa działań w zakresie modernizacji Stacji Uzdatniania 

Wody Gizałkach? 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że badania potwierdzają, iż woda jakościowo jest 

dobra. Obecnie na końcówce sieci wodociągowej barwa wody powinna być poprawiona.  

 

Wójt dodał, że woda na bieżąco jest poddawana monitoringowi. Skład chemiczny wody jest 

bardzo dobry, praktycznie można by jej nie uzdatniać. Należy wziąć pod uwagę, że sieć 

wodociągowa w większości jest już wieloletnia, występują w niej zanieczyszczenia, żeby je 

usunąć przeprowadzają czyszczenia sieci. Być może z tego powodu jest okresowe 

pogorszenie jakości wody, ale nie składu chemicznego. Największym problemem obecnie 
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jest barwa wody, co ma tylko znaczenie optyczne. Jest na pograniczu norm, które niedawno 

obowiązywały. Podjęli działania, aby ten parametr poprawić. Prezes Zakładu Komunalnego 

kontaktowała się już z kilkoma ekspertami w tej sprawie. W najbliższym czasie będą mieli 

projekt określonych rozwiązań, które powinny spowodować lepszą jakość wody pod 

względem barwy. Jest to trudny parametr do poprawy. Być może będzie to wiązało się                          

z wykonaniem określonych urządzeń np. klarowników, które montuje się na stacjach 

wodociągowych. Do tej pory nie mieli takich urządzeń. Po dokonanej ekspertyzie będzie 

wiadomo, jakie konkretnie działania należy podjąć. 

 

Radny Tadeusz Kostuj zwrócił uwagę, że taki stan mogła spowodować wcześniejsza 

awaria urządzeń. 

 

Przewodniczący Rady dodał, że może zasadne byłoby płukanie sieci. Nie mogą pozostać 

obojętni, muszą czuwać nad poprawą jakości wody.   

    

Radni nie mieli więcej pytań. 

 

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

 

PUNKT – 5 – ROZPATRZENIE PROJEKTÓW UCHWAŁ 
 

Uchwała nr XVII/130/2020 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.   

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”  Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XVII/130/2020 w sprawie zmian planu budżetu na rok 2020, 

która stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

 

Uchwała nr XVII/131/2020 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Gizałki na lata 2020-2030 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.   

 

Radni nie mieli pytań. 

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XVII/131/2020 w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Gizałki na lata 2020-2031, która stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

 

PUNKT – 6 – ROZPATRZENIE RAPORTU O STANIE GMINY GIZAŁKI ZA ROK 

2019 

 

a) przedstawienie raportu 
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Wójt poinformował, że zgodnie z wymogiem ustawy o samorządzie gminnym art. 28aa 

zobowiązany jest co roku przedstawić radzie gminy raport o stanie gminy. Na tej podstawie 

rada może ocenić jak pod każdym względem przedstawia się sytuacja w naszym 

samorządzie. Raport został opracowany w ustawowym terminie i przedłożony do biura rady 

następnie przekazany radnym. Prezentacja, którą przedstawi jest skrótem tego dokumentu. 

Dokument zostanie zamieszczony na stronie internetowej gminy Gizałki. Struktura raportu 

została określona w pewnym zakresie przez ustawę oraz firmy, które wykonują tego typu 

dokumentację. Zarówno w tym jak i poprzednim roku raport został wykonany we własnym 

zakresie. Struktura raportu obejmuje: wstęp, charakterystykę gminy. Ponadto zawiera 

informacje finansowe o gminie oraz o stanie mienia komunalnego, informacje o realizacji 

polityk, programów i strategii, których mamy kilka w naszej gminie. Omówiono w nim 

politykę społeczną jaką realizuje gmina. Przedstawione zostały informację o oświacie,  

kulturze, gospodarka komunalna. Ponadto zawarta jest realizacja uchwał rady gminy oraz 

współpraca z innymi społecznościami samorządowymi. Całość kończy podsumowanie 

raportu. Po omówieniu raportu poprosił o pytania. 

 

Radni nie zadali pytań. 
 

b) debata, 

 

Przewodniczący Rady otworzył debatę nad raportem. 
 

Radny Zbigniew Bachorski przypomniał, że w ub. roku zadał pytanie, czy były 

przeprowadzone badania poziomu emisji pól elektromagnetycznych na środowisko                              

w ramach programu ochrony środowiska. 

 

Wójt odpowiedział, że takie badanie wykonuje sanepid, gmina tego nie wykonuje. Badania 

są wykonywane wówczas, gdy jest budowana nowa stacja telefonii komórkowej lub jest 

przebudowywana albo następuje modernizacja. Wtedy jest to obowiązkowy wymóg 

przeprowadzenia takich badań.  
 

Radny Zbigniew Bachorski dodał, że w ubiegłym roku w raporcie nie było zapisu, że na 

terenie powiatu pleszewskiego takie badania były przeprowadzone. Zapytał, czy zmieniło 

się to w tym raporcie? 

 

Wójt odpowiedział, że nie ma takich informacji, prawdopodobnie nie było badań.  
 

Radny Zbigniew Bachorski zapytał, gdzie może uzyskać informacje?  Dodał, że jest to 

bardzo ważne, ponieważ w tamtym roku takie badania były przeprowadzone w całej 

Wielkopolsce oprócz powiatu pleszewskiego.  
 

Wójt odpowiedział, że takie badania nie są wykonywane cyklicznie, wykonuje się je tylko                      

w przypadkach, gdy są budowane nowe stacje lub wymieniane nadajniki.  
 

Radny Zbigniew Bachorski dodał, że na terenie powiatu pleszewskiego w ogóle nie 

przeprowadzono takich badań. 

  

Wójt odpowiedział, że badania były wykonywane, ale na pewno nie w ostatnim roku.  
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Radny Zbigniew Bachorski zapytał, gdzie może sprawdzić, czy takie badania były 

wykonywane? 
 

Wójt odpowiedział, że w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. 
 

Radny Zbigniew Bachorski  poprosił o sprawdzenie, czy takie badania były wykonywane 

w 2015 i 2016 roku. 
 

Wójt odpowiedział, że żadna stacja przekaźnikowa nie może być oddana do eksploatacji, 

gdy nie ma aktualnych badań. Ostatnie badanie mogło być wykonane, gdy była budowana 

stacja telefonii komórkowej przy oczyszczalni ścieków w Gizałkach, prawdopodobnie                      

w 2016 roku. 
 

Radny Tadeusz Kostuj powiedział, że raport jest to zaangażowanie wielu osób pracujących 

w jednostkach, stowarzyszeniach, sponsorów wspierających działania władz gminy. 

Wspólne wyznaczanie celów, uzyskiwanie efektów. Patrząc w tym duchu, że dzisiaj 

pożegnaliśmy wieloletnia urzędniczkę, taka refleksja się nasuwa, że mimo wszystko                           

w całym naszym staraniu się najważniejszy jest szacunek. Dodał, że w tym działaniu jest 

struktura, gdzie rada gminy bardzo dużo wnosi, można powiedzieć, że często jest 

kluczowym czynnikiem w kwestii: wniosków, propozycji itd. W tej hierarchii są też 

kierownicy jednostek, sołtysi i tutaj powinny być wzajemne działania korygujące się. Należy 

myśleć o tym jak służymy ludziom. Radny podkreślił, że dobrze, iż jest tutaj zbilansowane 

wiele spraw w tej końcowej sekwencji absolutorium. Przypomniał, że w dniu wczorajszym 

na komisji zwrócił uwagę o wzajemny szacunek i respektowanie spraw, które wnoszą radni. 

Następnie prosił, żeby wójt nigdy nie mówił, że ktoś mówi nieprawdę. Dodał, że wiele spraw 

nie zostało sprostowanych np. na temat kierownika jednostki. Podkreślił, gdy są do 

omówienia ważne sprawy, to należy więcej się spotykać, skupić na szacunku i myśleć o tym, 

że mają służyć społeczeństwu. Natomiast, gdy radny zgłasza wnioski, czy uwagi                                   

np. w sprawie odpadów komunalnych, to należy to uszanować i procedurę udoskonalić. 

Radny podsumował, że cieszy go fakt, że są efekty działań. Podkreślił, że doszli do 

wysokiego pułapu, jest widoczna poprawa. Życzył, oby było tak dalej.   
 

Raport stanowi załącznik nr 9 do protokołu 
 

c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum zaufania, 
 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.   

 

Przy 9 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” 6 „wstrzymujących się” Rada Gminy 

podjęła uchwałę nr XVII/132/2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gizałki wotum 

zaufania, która stanowi załącznik nr 10 do protokołu. 
 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 

  

PUNKT – 7 – ROZPATRZENIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU 

GMINY GIZAŁKI ZA ROK 2019 

 

a) rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu gminy za 2019 r. oraz informacją o stanie mienia gminy, 
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Wójt przedstawił prezentację multimedialną odnosząca się do realizacji budżetu za rok 

2019.   

 

b) przedstawienie opinii komisji stałych w sprawie wykonania budżetu gminy, 

  

Radny Jacek Janiszewski - przewodniczący Komisji  Rewizyjnej odczytał opinię komisji                     

z wykonania budżetu gminy za 2019 r, opinia jest pozytywna.      

Radny Tadeusz Kostuj - przewodniczący Komisji Budżetu, Finansów                                                     

i Gospodarowania Mieniem Komunalnym  odczytał opinię komisji z wykonania budżetu 

gminy za 2019 r, opinia jest pozytywna.      

Radny Henryk Osman - przewodniczący Komisji Rolnictwa i Porządku Publicznego  

odczytał opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2019 r, opinia jest pozytywna.                                                                      

Radny Jacek Dąbrowski - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Pomocy 

Społecznej odczytał opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2019 r, opinia jest 

pozytywna.                                                                      

Radny Zenon Andrzejewski – przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

odczytał opinię komisji z wykonania budżetu gminy za 2019 r, opinia jest pozytywna.                                    

 

Opinie Komisji stanowią załączniki nr 12,13,14,15,16 

  

c) przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za  2019 r. 

wraz z informacją o stanie mienia jednostki, 

 

Skarbnik Gminy odczytała uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Poznaniu Nr SO-0954/6/4/Ka/2020 z dnia 6 kwietnia 2020 r.  w sprawie 

wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Gizałki  sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Gminy Gizałki za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu 

terytorialnego. 

 

Opinia jest pozytywna i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. 

 

d) dyskusja nad sprawozdaniami, 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję nad sprawozdaniami. 

 

Radny Tadeusz Kostuj zapytał, z czego wynika zapis „inne uwagi” zamieszczony                             

w punkcie 12 Uchwały RIO, w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu? 

 

Skarbnik odpowiedziała, że ten zapis dotyczy omyłek pisarskich. 

 

e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2019 rok. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.   

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się”  Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XVIII/133/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gizałki za 2019 rok, 

która stanowi załącznik nr 18 do protokołu. 
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Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 

 

PUNKT – 8 – PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA 

ABSOLUTORIUM WÓJTOWI GMINY GIZAŁKI Z WYKONANIA BUDŻETU 

GMINY ZA 2019 ROK  
 

a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Gizałki, 

 

Radny Jacek Janiszewski  – przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę                      

nr 1/2020 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie 

wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki za 2019 rok. 

 

Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie Wójtowi Gminy Gizałki absolutorium                               

za 2019 rok. 

 

Uchwała komisji stanowi załącznik  nr 20 do protokołu. 

  

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

absolutorium, 

 

Radny Jacek Janiszewski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał Uchwałę 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr SO-

0955/39/4/Ka/2020 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki                         

za 2019 r  

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyraża opinię, iż wniosek 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gizałki o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Gizałki 

za 2019 rok został opracowany zgodnie z wymogami prawa i jest uzasadniony. 

 

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik nr 21 do protokołu 

 

c) dyskusja, 

 

Przewodniczący Rady otworzył dyskusję. 

 

Radni nie zabrali głosu. 

 

d) głosowanie nad wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium 

Wójtowi Gminy Gizałki – podjęcie uchwały. 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść projektu uchwały.   

 

Przy 15 głosach „za” braku głosów „przeciwnych” oraz „wstrzymujących się” Rada 

Gminy podjęła uchwałę nr XVII/134/2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Gizałki z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, która stanowi załącznik nr 22 do 

protokołu. 

 

Wydruk z głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu. 
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Przewodniczący Rady w imieniu całej Rady złożył Wójtowi gratulacje oraz podziękowania 

za sumienną pracę i zaangażowanie. Życzył dalszej owocnej pracy na rzecz mieszkańców.  
 

Wójt podziękował za udzielone absolutorium. Podkreślił, że jest to wynik pracy nie tylko 

jego ale również pracowników urzędu, kierowników poszczególnych referatów, gminnych 

jednostek organizacyjnych: Zakładu Komunalnego, GCK, biblioteki publicznej, placówek 

oświatowych. Wszyscy pracowali na wynik budżetu. Uważa, że rok 2019 był bardzo dobrym 

rokiem dla naszej gminy, co jednoznacznie oceniała Regionalna Izba Obrachunkowa, jak 

również radni - dziękuje za tą ocenę. Dodał, że jest to również duża zasługa pani Skarbnik, 

która czuwa nad prawidłową  realizacją budżetu, wspólnie to wykonują. Efekt jest taki, że 

deficyt roku 2019 miał się zakończyć kwotą ponad 3 mln zł, a zakończył się kwotą                                  

1.800 tys. zł. Co świadczy o tym, że szukali środków wszędzie, gdzie tylko jest to możliwe. 

Pozyskiwali dotacje i dzięki temu zadłużenie gminy jest niższe, a uzyskane środki zostały 

zainwestowane. Najważniejsze jest to, żeby mieszkańcy byli zadowoleni, a inwestycje 

zrealizowane. Wszelkie inicjatywy jakie są realizowane, są podejmowane nie tylko z jego 

wiedzy, przemyśleń ale  również  z kontaktów z mieszkańcami. Radny Kostuj powiedział, 

że należy wsłuchiwać się w głosy mieszkańców i to co jest możliwe realizować. Tak też się 

stara. Takich starań dołoży również w kolejnych latach. Podziękował za współpracę 

Radnym, Sołtysom, wszystkim mieszkańcom gminy. Co do wotum zaufania rozumie, że 

była to decyzja bardziej polityczna niż merytoryczna. Przemyśli to i będzie to też miało 

konsekwencje jego dalszych działań.  
 

PUNKT – 9 – INTERPELACJE I ZAPYTANIA RADNYCH 

 

Radni nie zgłosili interpelacji. 

 

PUNKT – 10 – INFORMACJE I WOLNE WNIOSKI 

 

Radny Tadeusz Kostuj zgłosił, żeby w ramach bezpieczeństwa na ul. Kościelnej                               

w Szymanowicach oznaczyć pasy na jezdni (przejście dla pieszych) w kierunku parkingu. 

 

Wójt odpowiedział, że przeanalizują tą propozycję, sprawdzą na ile to jest możliwe i udzielą 

odpowiedzi. 

 

Radny Zbigniew Bachorski przypomniał, że w związku z wątpliwościami nad kwestią 

wyniku głosowania na poprzedniej sesji radca prawny miał przedstawić pisemne 

wyjaśnienie w tej sprawie. 

 

Przewodniczący Rady odpowiedział, że stara się, żeby na sesji absolutoryjnej były 

realizowane tylko punkty zawarte w porządku. Pamięta o tej sprawie i poprosi radcę, aby 

radny miał to wyjaśnienie na piśmie przekazane. Po czym dodał, że zostali wybrani przez 

społeczeństwo. Zarówno wójt jak i radni są wybrani po to, żeby swoją pracą służyć 

mieszkańcom. Podziękował Radnym, że zauważyli, zaangażowanie Wójta. Patrząc 

chociażby na zadłużenie gminy, które w planach na rok 2019 było o połowę wyższe jak 

wykonano. Podziękował, również za to, że radni docenili pracę wójta oraz pracowników. 

Podsumowując powiedział: zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Nie muszą się we wszystkim 

zgadzać, ale merytoryczna dyskusja prowadzi do pozytywnych efektów. 
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PUNKT  –  11  –  ZAKOŃCZENIE OBRAD 

 

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XVII Sesji 

Rady Gminy Gizałki o godz. 17:40  

 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady 

 

Teresa Andrzejak           Roman Rojewski 

 


