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PROTOKÓŁ Nr 1/2014 

z I Sesji Inauguracyjnej Rady Gminy Gzy 


odbytej w dniu 28 listopada 2014 r. w Świetlicy Wiejskiej w Gzach 


Sesję otwarto hymnem państwowym o godz. 10.10. 

Porządek obrad sesji stanowi Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie z dnia 


25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Gzy 


w celu złożenia ślubowania przez radnych i wójta wybranych w wyborach do rad gmin, rad 


powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów 


miast przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - załącznik fi" l do niniej szego 


protokołu. 


Ad. pkt 1. 


Radna Senior Jadwiga Koc - otworzyła pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy. 


Podziękowała za powierzenie jej tak zaszczytnej funkcji. Wyraziła nadzieję, że seSja 


prowadzona przez nią będzie przebiegać sprawnie i w zgodzie z prawem. 


Stwierdziła, że w sesji Rady uczestniczy 15 radnych na 15 ustawowego składu Rady, 


w związku z czym stwierdziła prawomocność obrad. 


Lista obecności radnych - stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. 


Radna Senior J. Koc - przywitała wszystkich zebranych radnych, przybyłych gości, Panią 


Wójt, Pana Zastępcę Wójta oraz wszystkie osoby przybyłe na sesję. 


Lista gości zaproszonych - stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. 


Radna Senior J. Koc - pogratulowała wszystkim radnym uzyskanych głosów i objętych 


mandatów, a Panią Monikę Ewę Sobczyńską - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 


w Gzach poprosiła o oficjalne przekazanie zaświadczeń o wyborze. 


Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach Monika Ewa Sobczyńska


wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze. 


Ad. pkt 2. 


Radna Senior J. Koc - odczytała rotę ślubowania: "Wiemy Konstytucji i prawu 


Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, 


rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców". 
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Zaznaczyła, że każdy z radnych wolę złożenia ślubowania potwierdza powstaniem 

wypowiedzią według swojego wyboru słowa "ślubuję" lub zwrotu "Ślubuję, tak mi 

dopomóż Bóg". 

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach Monika Ewa Sobczyńska 

wyczytywała z imienia i nazwiska radnych Rady Gminy, a wyczytywani radni wstawali 

i potwierdzali wolę złożenia ślubowania zwrotem "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg" lub 

słowem "ślubuję". 

Radna Senior J. Koc - pogratulowała radnym i stwierdziła, że składając ślubowanie objęli 

mandat radnego Rady Gminy Gzy. 

Ad. pkt 3. 

Radna Senior J. Koc - poprosiła Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Gzach 

Panią Monikę Ewę Sobczyńską o wręczenie Pani Barbarze Polańskiej zaświadczenia 

o wyborze Wójta. 


Poinformowała, że objęcie obowiązków przez Wójta następuje z chwilą złożenia wobec Rady 


Gminy ślubowania następującej treści: 


"Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, 


a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 


gminy". Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg". 


Wójt Gminy Barbara Polańska - złożyła ślubowanie z dodaniem zdania" Tak mi dopomóż 


Bóg". 


Ad. pkt 4. 


Radna Senior J. Koc - przedstawiła porządek obrad sesji: 


l. Otwarcie sesji przez radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Złożenie ślubowania przez radnych. 

3. Złożenie ślubowania przez wójta. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Wybór Przewodniczącego Rady. 

6. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady. 

7. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy. 

Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. 
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Ad. pkt 5. 


Radna Senior J. Koc - poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady. 


Radny Krzysztof Biegała - zgłosił na stanowisko Przewodniczącego Rady zgłosił radnego 


Pana Leona Pytel. 


Uzasadnił, że Pan L. Pytel był Przewodniczącym Rady poprzedniej kadencji. W jego ocenie 


z funkcji tej wywiązywał się bardzo rzeczowo, a sesje były prowadzone w sposób 


zdyscyplinowany. 


Radna Senior J. Koc - zapytała Pana L. Pytla, czy wyraża zgodę na kandydowanie na 


Przewodniczącego Rady Gminy Gzy. 


Radny Leon Pytel - wyraził zgodę. 


Radna Senior J. Koc - poprosiła o dalsze zgłaszanie kandydatów. 


Nie widząc dalszych zgłoszeń dla formalności zaproponowała przegłosowanie zamknięcia 


listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" 


zamknęła listę kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy. 


Radna Senior J. Koc - zaproponowała przystąpić do powołania z radnych 3-osobowej 


Komisji Skrutacyjnej. 


Przypomniała, że osoba kandydująca nie może wchodzić w skład Komisji Skrutacyjnej. 


Radny L. Pytel - zgłosił na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radnego Pana Krzysztofa 


Biegałę· 


Radny K. Biegała - zapytany, czy wyraża zgodę, wyraził zgodę na kandydowanie. 


Radny Stefan Stanisław Franczak - zgłosił na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radnego 


Pana Jacka Barkałę. 


Radny J. Barkała - zapytany, czy wyraża zgodę na kandydowanie, wyraził zgodę. 


Radny Piotr Kownacki - zgłosił na kandydata do Komisji Skrutacyjnej radnego Pana Jacka 


Wiktora Grochowskiego 


Radny Jacek Wiktor Grochowski - zapytany, czy wyraża zgodę na kandydowanie do 


Komisji Skrutacyjnej również wyraził taką zgodę. 


Radna Senior J. Koc - zapytała radnych, czy mają uwagi do proponowanego składu 


Komisji Skrutacyjnej? 
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Nikt nie zgłosił uwag. 


Radna Senior J. Koc - zaproponowała przegłosowanie składu Komisji Skrutacyjnej , aby 


wszystkie zgłoszone osoby mogły brać udział w pracach Komisji. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" 


powołała Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady. 


Radna Senior J. Koc - ogłosiła kilkuminutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji 


i przygotowania projektu Regulaminu głosowania. 


Po przerwie poprosiła Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej o zapozname radnych 


z projektem Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy (stosowanego 


przy zgłoszeniu jednej kandydatury). 


Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej radny Jacek Wiktor Grochowski - zapoznał 


radnych z projektem Regulaminu głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gzy . 


Uwag do Regulaminu nie zgłoszono . 


Radna Senior J. Koc - poddała pod głosowanie projekt Regulaminu głosowania wyboru 


radnego na Przewodniczącego Rady Gminy Gzy (stosowanego przy zgłoszeniu jednej 


kandydatury). 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" 


przyjęła Regulamin głosowania wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gzy (stosowanego 


przy zgłoszeniu jednej kandydatury) - który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu. 


Radna Senior J. Koc - zarządziła kilkuminutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosiła 


o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do głosowania. 


Po przerwie poprosiła Komisję Skrutacyjną o rozdanie radnym kart do głosowania. 


Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jacek Wiktor Grochowski - wyczytywał z listy 


z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytywani radni podchodzili i wrzucali 


swoje głosy do przygotowanej urny. 


Radna Senior J. Koc - zarządziła kilkuminutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosiła 


o obliczenie głosów i podanie wyników głosowania. 


Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jacek Wiktor Grochowski - po przerwie odczytał 


protokół z wyborów Przewodniczącego Rady Gminy Gzy. 


Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach Przewodniczącego Rady 


Gminy Gzy sporządzony na sesji w dniu 28 listopada 2014 r. - stanowi załącznik nr 5 do 


niniejszego protokołu. 
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Radna Senior J. Koc - pogratulowała radnemu Panu Leonowi Pytel wybranemu na 

Przewodniczącego Rady Gminy Gzy i życzyła owocnej pracy. 

Odczytała projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy 

Gzy i poddała go pod głosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 14 głosami "za", przy 

O głosów "przeciwnych" oraz 1 głosie "wstrzymującym" podjęła Uchwałę Nr 11112014 

w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Gzy - która stanowi 

załącznik nr 6 do niniejszego protokołu. 

Radna Senior J. Koc - złożyła gratulacje Przewodniczącemu Rady i poprosiła o dalsze 

prowadzenie obrad. 

Przewodniczący L. Pytel - stwierdził, że prZYJmuJe z wdzięcznością wielki obowiązek 

Przewodniczącego Rady Gminy Gzy. Następnie podziękował wszystkim radnym, którzy 

poparli jego kandydaturę. Zapewnił, że postara się pracować ze wszystkimi radnymi dla 

dobra całej gminy, nie wyrywkowo lecz patrząc z punktu widzenia całości. 

Wszystkim obecnym na sali obrad podziękował za dobrą atmosferę, życzliwość, za wszystko, 

żeby w gminie był ład i porządek, za spokój, dialog i porozumienie. Uznał, że z Panią Wójt 

nadal będą się starali współpracować dla całości gminy, dla podniesienia prestiżu władzy 

samorządowej gminy i współdziałali z sąsiadami tj. Gminą Puhusk, Gminą Winnica, Gminą 

Świercze, gdyż mamy wspólne drogi, których czasami wspólnie można poprawić jakość 

i przejezdność. 

Starosta Pultuski Edward Marek Wroniewski - pogratulował wszystkim radnym podjęcia 

mandatów radnych Rady Gminy Gzy, Pani Wójt wygranych wyborów, że może kontynuować 

niełatwą misję, a nowemu staremu Przewodniczącemu Rady ponownego wyboru. Jako 

jeszcze Starosta Puhuski podziękował poprzedniej Radzie Gminy Gzy i Pani Wójt za 4-letnią 

współpracę. Uznał, że ma świadomość, że objęcie przez niego w obecnej kadencji mandatu 

radnego Rady Powiatu w dużym stopniu jest zasługą społeczeństwa gminy Gzy za co bardzo 

dziękuje. Zadeklarował, że przyjmuje zobowiązania od mieszkańców gminy Gzy, żeby na ich 

rzecz pełnić zadanie radnego i dbać o interesy. 

Zapewnił także, że jest do dyspozycji Pani Wójt, radnych ze wszystkimi sprawami jakie będą 

potrzebne do poruszenia w Powiecie. 
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Jednocześnie poinformował, że to co się udało zrobić w poprzedniej kadencji, a gro będzie 

przechodziło na następne lata, to prawnie zabezpieczone środki na duże inwestycje drogowe 

zarówno na gminie Gzy i gminie Świercze ok. 17.000.000 zł. Wskazana realizacja 2016 r. 

Podkreślił, że potrzeb drogowych jak i inwestycyjnych oraz bieżących napraw jest bardzo 

dużo. Zapewnił, że będzie robił wszystko współpracując z nowym Zarządem Powiatu, żeby 

gmina Gzy była znacząco uwzględniana. Przypomniał, że tak jak wcześniej deklarował Pani 

Wójt, że tam gdzie będzie potrzebna bezpośrednio pomoc i Pani Wójt i radnych, 

wykorzystując różne metody, żeby uzyskać zamierzony efekt, zwróci się bezpośrednio do 

społeczeństwa, żeby osiągnąć własne cele, iż nikt nikomu nic za darmo nie daje, a czasami 

trzeba po prostu to wywalczyć. Na koniec wystąpienia życzył owocnej i skutecznej pracy. 

Przewodniczący L. Pytel - podziękował za życzenia, za zaangażowanie . Liczy na to, że 

z Panem radnym Powiatu będą się często spotykać i wspierać. 

Wójt B. Polańska - podziękowała Panu Staroście za współpracę, która była dobra i owocna, 

iż wiele rzeczy zostało zrobionych na terenie gminy, chociaż potrzeby mieszkańców gminy 

są dużo większe. Myśli, że współpraca z Panem Starostą jako radnym Powiatu z terenu 

gminy Gzy przedłoży się na wynik zrealizowanych prac na terenie gminy. 

Przewodniczący L. Pytel- podziękował Pani 1. Koc Radnej Senior, która rozpoczęła I sesję 

Rady Gminy Gzy i przejął dalsze prowadzenie obrad. 

Ad. pkt 6. 

Przewodniczący L. Pytel - przypomniał, że Statut Gminy Gzy przewiduje jednego 

Wiceprzewodniczącego i poprosił o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady. 

Radna Bożena Kwiatkowska - zgłosiła na Wiceprzewodniczącego Rady kandydaturę Pana 

Stefana Franczaka, mieszkańca okręgu Nr 2. Po czym pokrótce przedstawiła działalność 

kandydata. Do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, a obecnie Polskiego Stronnictwa 

Ludowego wstąpił w 1974 r. Mieszkańcom gminy znany jest jako wieloletni działacz 

społeczny na rzecz gminy Gzy. W latach 90-tych był przewodniczącym Społecznego 

Komitetu Budowy Szkoły w Gzach, oddanej do użytku w 1998 r. W 1999 r. został 

pełnomocnikiem Zarządu Telekomunikacji w Ciechanowie Budowy Sieci 

Telekomunikacyjnej na terenie gminy Gzy. Jest działaczem Związku OSP. Obecnie pełni 

funkcję Komendanta OSP. Jest także członkiem Oddziału Powiatowego OSP. Za wieloletnią 

pracę na rzecz ochrony pożarowej odznaczony został brązowym, srebrnym i złotym medalem 
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"Za Zasługi dla Pożarnictwa". W 2013 r. został odznaczony "Złotym Znakiem Związku" 

najwyższym odznaczeniem dla strażaków ochotników. Przez dwie kadencje był radnym 


Gminy Gzy. 


Przewodniczący L. Pytel - zapytał radnego Stefana Franczaka, czy wyraża zgodę na 


kandydowanie. 


Radny Stefan Franczak - wyraził zgodę. 


Przewodniczący L. Pytel - poprosił o dalsze zgłoszenia. 


Nie widząc dalszych zgłoszeń zaproponował przegłosowanie zamknięcia listy kandydatów 


na Wiceprzewodniczącego Rady. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" 


zamknęła listę kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady. 


Przewodniczący L. Pytel- zaproponował przystąpienie do powołania Komisji Skrutacyjnej. 


W tym celu pytał członków Komisji Skrutacyjnej powołanej do przeprowadzenia wyboru 


Przewodniczącego Rady, czy wyrażają zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej do 


przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady. 


Zapytani radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej. 


Przewodniczący L. Pytel - zaproponował przegłosowanie poprzedniego składu Komisji, 


która będzie Komisją Skrutacyjną do wyłonienia Wiceprzewodniczącego Rady. 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" była 


za powołaniem Komisji Skrutacyjnej w składzie jak do przeprowadzenia wyboru 


Przewodniczącego Rady. 


Przewodniczący L. Pytel - poinformował, że Regulamin głosowania wyboru radnego na 


Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy jest taki sam jak przy wyborze radnego na 


Przewodniczącego Rady. 


Następnie poddał pod głosowanie przyjęcie Regulaminu głosowania wyboru radnego na 


Wiceprzewodniczącego Rady ( stosowanego tylko przy zgłoszeniu tylko 1 kandydatury). 


Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" 


przyjęła Regulamin głosowania wyboru na Wiceprzewodniczącego Rady ( stosowanego tylko 


przy zgłoszeniu tylko 1 kandydatury) - stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu. 


Przewodniczący L. Pytel - ogłosił ID-minutową przerwę, a Komisję Skrutacyjną poprosił 


o przystąpienie do pracy i przygotowanie kart do glosowania. 

Po przerwie Komisja Skrutacyjna rozdała radnym karty do głosowania. 
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Przewodniczący L. Pytel- poprosił Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej radnego Jacka 

Wiktora Grochowskiego o wyczytywanie z listy z imienia i nazwiska obecnych na sesji 

radnych, a wyczytywanych radnych o podchodzenie i wrzucanie swoich głosów do 

przygotowanej urny. 

Następnie ogłosił lO-minutową przerwę , a Komisję Skrutacyjną poprosił o obliczenie 

głosów i podanie wyników głosowania. 

Po przerwie zwrócił się z prośbą do Przewodniczącego Komisji o odczytanie protokołu 

z wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy. 

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Jacek Wiktor Grochowski - odczytał protokół 

z wyborów Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy. 

Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Gzy sporządzony na sesji w dniu 28 listopada 2014 1'. - stanowi załącznik nr 8 

do niniejszego protokołu. 

Przewodniczący L. Pytel - pogratulował radnemu wybranemu na Wiceprzewodniczącego 

Rady Gminy Gzy Panu Stefanowi Stanisławowi Franczak i życzył owocnej pracy. 

Wiceprzewodniczący Rady Stefan Stanisław Franczak - podziękował wszystkim radnym, 

którzy oddali na jego osobę głosy . Uznał, że liczba 13 to liczba pechowa, ale może będzie 

szczęśliwa. Będąc przy głosie pogratulował radnemu L. Pytel wyboru na Przewodniczącego 

Rady. Myśli, że współpraca z Panem Przewodniczącym jak również ze wszystkimi radnymi, 

sohysami i Panią Wójt będzie układała się wzorowo. Stwierdził, że jest co zrobić na gminie 

i wspólnie będą to kontynuować. 

Wójt B. Polańska - pogratulowała Przewodniczącemu Rady ponownego wyboru na 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącemu Rady, a wszystkim radnym sukcesu wyborczego. 

Szczególne słowa podziękowania skierowała na ręce Przewodniczącej Gminnej Komisji 

Wyborczej w Gzach Pani Moniki Ewy Sobczyńskiej, gdyż praca Komisji była wyjątkowo 

trudna. 

Przewodniczący L. Pytel - również złożył serdeczne podziękowania Przewodniczącej 

GKW i pozostałym jej członkom. W jego ocenie była to bardzo trudna i odpowiedzialna, 

a czasami do znudzenia praca w oczekiwaniu na to w jaki sposób Komisja ma przekazać 

protokoły z wyborów. 

Wójt B. Polańska - powiedziała, że przed nią i radnymi najbliższe 4 lata owocnej i dobrej 

współpracy, gdyż zaufali im mieszkańcy gminy. 
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Ze swojej strony obiecała, że dołoży wszelkich starań, żeby na gminie przez 4 lata można 

było zrobić jak najwięcej i żeby współpraca układała się jak najlepiej. Myśli, że jak sama tak 

i radni nie zawiodą zaufania mieszkańców gminy. Uważa, że ze swoją kadrą, Panią Skarbnik 

i swoim zastępcą zrobi wszystko, aby po 4 -ch latach można było powiedzieć, że zrobiono 

wiele dla społeczności, poprawiono wygląd naszej małej Ojczyzny. 

Przewodniczący L. Pytel - odczytał projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wyboru 

Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy i poddał pod glosowanie. 

Rada Gminy w obecności 15 radnych uczestniczących w posiedzeniu - 15 głosami "za" przy 

O głosów "przeciwnych" oraz O głosów "wstrzymujących" podjęła Uchwałę Nr 1/2/2014 

w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Gzy - która stanowi 

załącznik nr 9 do niniejszego protokołu. 

Wójt B. Polańska - odczytała list skierowany na jej ręce od Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej Bronisława Komorowskiego z prośbą o przyjęcie gratulacji z okazji wyboru na 

funkcję Wójta Gminyoraz wyrazów szczerego uznania przez wybranych radnych gminy. 

Życzył wytrwałości i umiejętności w dążeniu do realizacji planowanych i oczekiwanych przez 

społeczność gminy zadań i wyzwań. 

Były Wójt Gminy Gzy i jednocześnie były radny Powiatu i Wiceprzewodniczący Rady 

Powiatu Zbigniew Kołodziejski - podziękował Pani Wójt za zaproszenie na I Sesję Rady 

Gminy i pogratulował wygrania wyborów. Dodał, że zawsze Panią Wójt podtrzymywał na 

duchu mówiąc, żeby myślała o tym, że zostanie wybrana na następna kadencję i to się 

spełniło. 

Swoje gratulacje również skierował na ręce radnych, Przewodniczącego Rady 

Wiceprzewodniczącego Rady. Powiedział, że patrząc na wybranych radnych myśli, że 

podołają obowiązkom i spełnią swoją rolę. Podkreślił, że w poprzedniej kadencji współpraca 

układała się dobrze, a przy dużej ilości młodych osób będzie układała się jeszcze lepiej. 

Myśli, że nie uwikłani w układy polityczne będą z korzyścią pracować dla dobra gminy 

i rozwiązywać niełatwe problemy w czasie niewielkich środków finansowych. Życzył dużo 

zdrowia, pomyślności i dużo sukcesów w obecnej kadencji. 

Prezes Zarządu Gminnego Polskiego Stronnictwa Ludowego Wojciech Żukowski 

pogratulował Pani Wójt ponownego wyboru na stanowisko Wójta Gminy Gzy i podziękował 

za współpracę w minionej kadencji. Życzył aby współpraca z radnymi układała się dobrze, 

tak jak w poprzedniej kadencji Rady. 
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Podziękował również za głosy oddane na osoby kandydujące z listy Polskiego Stronnictwa 

Ludowego- 10 radnych, a nawet 11 radnych oraz wybór Przewodniczącego Rady 

i Wiceprzewodniczącego Rady również z PSL 

Przewodniczący L. Pytel - Pani Wójt, wszystkim radnym, życzył dużo zdrowia i aby 

zamierzenia i innowacje w kadencji były wdrażane wspólnie pomimo, że budżet nie jest 

w najlepszej kondycji. 

Ad. pkt 7 

Wobec zrealizowania porządku obrad Przewodniczący L. Pytel o godz. 11.45 zamknął I Sesję 

Rady Gminy Gzy. 

Protokołowała: Przewodniczył: 
PRZEWODNICZĄCY 

~~ ()~Yt-t;0~ 
Zofia Pszczółkowska Leon Pvtel 


