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Protokół nr 39/2013 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 31 grudnia 2013 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do oryginału protokołu).  

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

3. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

4. Mirosław Madejski – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów  

            Alkoholowych oraz Narkomanii 

5. Sołtysi – zgodnie z załączoną listą obecności 

Zaproszeni goście: 

1. Maria Madejska – Kierownik GOPS w Przyłęku 

2. Monika Krześniak – Kierownik GBP w Przyłęku 

3. Teresa Wójtowicz – Kierownik SPZOZ Gminy Przyłęk 

 

Przebieg sesji 

Obrady XXXIX sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, 

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał zaproszonych 

gości oraz wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach 

uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych 

uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. 

zm.). Na wniosek Wójta Gminy zaproponował, aby do porządku dziennego obrad po punkcie 

10 wprowadzić dodatkowo punkt 10a. „Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki  



 

2 

 

nr 232/4 położonej w miejscowości Andrzejów – projekt nr 9 ” oraz wykreślić z pkt. 9  

„na lata 2014‒2020”, ponieważ nie zachodziła potrzeba zaciągnięcia planowanej pożyczki  

i tym samym skrócił się okres spłat zadłużenia. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy 

mają uwagi i wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym 

Przewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie jawne przedłożone wnioski. W wyniku 

przeprowadzonych jawnych głosowań Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycje zmian. 

Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:  

 1. Otwarcie sesji 

 2. Przyjęcie porządku obrad 

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. XXXVIII, sesji 

 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy- 

wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk  

na 2014 r.” – projekt nr 1  

5. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2014: 

a) wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

b) opinia RIO w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Przyłęk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania 

planowanego w budżecie deficytu 

c) opinia RIO w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Wójta Gminy 

Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014‒2022 

d) informacja Wójta Gminy w sprawie projektu Uchwały Budżetowej na 2014 r. i projektu 

Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014‒2022 

e) dyskusja 

f) podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒2022 

– projekt nr 2  

g) podjęcie Uchwały Budżetowej na 2014 r. – projekt nr 3  

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały – projekt nr 4 

 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały – projekt nr 5  

 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń 

wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych – projekt 

nr 8 

 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – projekt nr 6  

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2013  

 – projekt nr 7 
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10a. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki nr 232/4 położonej w miejscowości 

Andrzejów – projekt nr 9 

11. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

12. Zapytania i interpelacje 

13. Wolne wnioski 

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3.  

Przewodniczący Rady oznajmił, że radni nie zgłosili uwag do protokołu z XXXVIII 

sesji wyłożonego do wglądu. W związku z powyższym stwierdził, że wymieniony wyżej 

protokół uważa się za przyjęty. 

 

Ad. 4. 

 Mirosław Madejski jako Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Narkomani omówił projekt uchwały nr 1 dotyczący 

„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2014 r.”, który podobnie jak wzorem lat 

ubiegłych nastawiony jest na profilaktykę i leczenie. Poinformował, że na terenie Gminy jest 

26 punktów sprzedaży alkoholu, w tym 3 punkty w miejscu i 23 poza miejscem sprzedaży.  

Z tytułu opłat wnoszonych za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu Gmina zaplanowała 

budżet w wysokości 73 tys. zł. Aż 75 proc. środków z tego budżetu zostanie przeznaczonych 

na profilaktykę osób młodszych i dorosłych, natomiast pozostałe 25 proc. na leczenie osób 

dorosłych uzależnionych zgodnie z opracowanym planem wydatków GKRPA oraz PN. 

Następnie zwrócił się do zebranych, czy mają pytania do projektu uchwały nr 1. Radni  

nie mieli uwag.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

Uchwałę nr 246/XXXIX/13 w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2014 r.”. 

 

Ad. 5. 

a) Elżbieta Madejska zapoznała radnych z pozytywną opinią przedłożonego projektu 

Uchwały Budżetowej na 2014 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2014‒2022, zawartą w protokole nr 32/2013 z posiedzenia 

Komisji Budżetowej odbytego 18 grudnia 2013 roku. 
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Teresa Woźniak jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół  

nr 33/2013 z posiedzenia odbytego 20 grudnia 2013 roku, w którym zostały pozytywnie 

zaopiniowane przedłożone projekty uchwał nr 3, tj. Uchwały Budżetowej na 2014 r. i nr 2  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2014‒2022. 

Ewa Molenda, przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przedstawiła 

zebranym opinię dotyczącą projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok i projektu uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2014‒2022, 

wypracowane na posiedzeniu komisji 16 grudnia 2013 roku zgodnie ze sporządzonym 

protokołem nr 32/2013. 

b–c) Elżbieta Madejska, wiceprzewodnicząca Rady Gminy, odczytała kolejno 

uchwały: nr Ra.397.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. Składu Orzekającego RIO w Warszawie  

Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku 

projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014‒2022  

i nr Ra.398.2013 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy w Przyłęku projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości 

sfinansowania planowanego w budżecie deficytu. 

d) Wójt Gminy omawiając projekt Uchwały Budżetowej na 2014 r., przekazał, iż 

zaplanowano dochody budżetu Gminy w wysokości 17 890 250 zł, z tego bieżące w kwocie 

17 797 750 zł i majątkowe 92 500 zł. Wydatki budżetu w kwocie 19 079 450 zł, z tego 

bieżące 17 320 294 zł oraz majątkowe 1759 156 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości  

1 189 200 zł, który stanowi tylko 6,6 proc. dochodów budżetowych. Gmina może zadłużyć 

się do wysokości 60 proc. dochodów. Nasza Gmina ma zadłużenie na dzień 31.12.2013 r.  

w wysokości 377 700 zł, co stanowi 2,09 proc. dochodów. W roku 2013 zaplanowane zostały 

środki w postaci kredytu na pokrycie zadań inwestycyjnych w wysokości 2 mln zł, którego  

nie zaciągnięto z uwagi na poczynione oszczędności oraz zwiększone wpływy z dochodów. 

Planowany deficyt na rok 2014 zostanie pokryty kredytem w wysokości 1 189 200 zł. Spłata 

kredytów na 2014 r. wyniesie 185 800 zł (kredyt z odsetkami i pożyczka z WFOŚ i GW  

w Warszawie). Na deficyt przejściowy, jeśli taki wystąpi, mamy zaplanowaną kwotę kredytu 

800 tys. zł, który trzeba będzie spłacić do końca roku budżetowego. W budżecie na 2014 r. 

ustalono rezerwę ogólną w wysokości 30 tys. zł i rezerwę na realizację zadań własnych  

z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 tys. zł. Na wydatki GKRPA oraz PN  

w budżecie zaplanowano dochody w kwocie 73 tys. zł z tytułu wydawania zezwoleń  
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na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 70 500 zł na realizacje zadań 

związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i 2500 tys. zł na zadania określone 

w gminnym programie, dotyczące przeciwdziałania narkomanii. Zostały zaplanowane 

dochody na gospodarkę odpadami w wysokości 299 tys. zł, które w całości powinny 

pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, jakie ponosi Gmina,  

tj. za wywóz odpadów komunalnych, funkcjonowanie PSZOK-u oraz zakup programu 

księgowego. W budżecie przewidziano również dotacje celowe dla: GBP w Przyłęku  

w wysokości 400 tys. zł na rozpoczęte już zadanie inwestycyjne  „Budowa biblioteki Centrum 

Kulturalne Gminy Przyłęk” w Lipinach, SPZOZ Gminy Przyłęk na termomodernizację 

Ośrodka Zdrowia w Załazach w wysokości 60 tys. zł, Starostwa Powiatowego w Zwoleniu  

na współfinansowanie dożynek powiatowych w kwocie 3 tys. zł oraz 20 tys. zł na „Rozwój 

kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci i młodzieży i dorosłych”. Następnie Wójt 

Gminy omówił szczegółowo Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2014 r., 

przedstawiający zaplanowane inwestycje. Dodał, że podczas prac stałych komisji Rady 

Gminy w styczniu 2014 r. zostaną uzgodnione dodatkowe zadania inwestycyjne, które 

zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji.  

e) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję odnośnie do projektu uchwały nr 2. 

Dariusz Dusiński prosił, żeby radni nie bacząc tylko na potrzeby własnych 

miejscowości, zechcieli poczynić kroki zmierzające w perspektywie długofalowej  

do zwiększania środków na wkład własny z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne 

realizowane ze środków budżetu UE na lata 2014‒2020. Gmina, jako niezadłużona, ma 

większe szanse na otrzymanie tych środków. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że woj. mazowieckie jako jedyne w Polsce otrzyma tylko  

60 proc. dotychczasowych dotacji, pozostałe województwa powyżej 100 proc. Nie możemy 

się więc spodziewać dużych pieniędzy unijnych i dużych inwestycji. Większość środków 

zostanie przeznaczona na autostrady i drogi ekspresowe. Z budżetu UE nie będzie można 

otrzymać środków na drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie. W planowaniu długofalowym 

będą możliwe do pozyskania środki na oczyszczalnie ścieków i gospodarkę wodno-ściekową. 

Przewodniczący Rady był pełen uznania dla Wójta Gminy, Skarbnika Gminy i władz 

samorządowych za wykonanie tylu inwestycji bez zaciągania kredytu. Podziękował za dobrą 

współpracę z Radą Gminy, w której jedni ustępują drugim bez kłótni i nieporozumień, co daje 

efekty. Jeśli Wójt Gminy wychodzi z nową propozycją zadań, radni na posiedzeniach stałych 
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komisji Rady wypracowują stanowisko w danej sprawie i dają temu wyraz poprzez 

głosowanie na sesji. Życzył radnym owocnej współpracy na 2014 r. i na następną kadencję. 

f) Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne 

wymieniony projekt, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę  

Nr 247/XXXIX/13 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒2022. 

g) Radni nie wzięli udziału w dyskusji nad projektem uchwały nr 3, w związku z czym 

prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne. W wyniku głosowania Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 248/XXXIX/13 w sprawie podjęcie Uchwały Budżetowej 

na rok 2014. 

   

Ad. 6.–7. 

 Wójt Gminy poinformował, że sporządzono projekt uchwały nr 4, który uchyla 

uchwałę nr 244/XXXIV/2001 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie 

ustalenia stawki za ścieki odprowadzane do małej oczyszczalni ścieków w Przyłęku z uwagi 

na likwidację ww. oczyszczalni biologicznej przy Urzędzie Gminy (stała się ona 

bezprzedmiotowa). Projekt uchwały nr 5 uchyla zbędną poprzednią uchwałę nr 121/XVI/2004 

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia dla terenu Gminy 

Przyłęk punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 proc. alkoholu (z wyjątkiem 

piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, i podawania napojów 

alkoholowych, która to powinna stracić moc przy podjęciu nowej uchwały 171/XXVIII/12  

z 31 grudnia 2012 r. Radni nie mieli uwag. 

Po przeprowadzeniu kolejno jawnego głosowania projektów uchwał nr 4 i 5 Rada 

Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 249/XXXIX/13 w sprawie uchylenia uchwały oraz 

Uchwałę nr 250/XXXIX/13 w sprawie uchylenia uchwały. 

 

Ad. 8. 

 Wójt Gminy oznajmił, że przedłożony projekt uchwały nr 8 uaktualnia stawkę opłaty 

za wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych gminnych zgodnie  

z umową zawieraną przez Gminę z podmiotem odbierającym ścieki z tych urządzeń. 

Pozostałe opłaty za wodę na cele socjalne i produkcyjne pozostają bez zmian. Uaktualniona 

opłata dotyczyć będzie osób odprowadzających ścieki do ww. urządzeń, które muszą ponosić 

koszty opłat za odbiór ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych, tj. 23 zł brutto  
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za 1 m³. Radni nie mieli uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady przeprowadził 

głosowanie jawne przedłożonego projektu uchwały.  

W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 251/XXXIX/13  

w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych  

i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. 

 

Ad. 9.–10. 

Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w zał. Nr 1  

‒ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk i zał. nr 2 ‒ Wykaz przedsięwzięć do WPF 

na lata 2013‒2016 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 6. Przedstawiła 

wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej na 2013 r. ‒ projekt uchwały nr 7, w której 

zwiększono dochody budżetu Gminy o 224 850 zł. Ustalono dochody o łącznej kwocie 

19 746 590,54 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 053 700 zł i ustalono 

wydatki o łącznej kwocie 20 782 382,54 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę  

199 800 zł i ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 813 939 zł. W wyniku 

wprowadzonych zmian zmniejsza się deficyt budżetu Gminy o kwotę 1 278 550 zł.  

Po dokonaniu zmian ustalono deficyt w wysokości 1 035 792 zł, który zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z: a) nadwyżki z lat ubiegłych – 261 992 zł, b) inne źródła 

(wolne środki) – 773 800 zł. Zmniejszono przychody budżetu o kwotę 1 278 550 zł.  

Po dokonaniu zmian ustalono przychody w wysokości 1 339 792 zł z następujących tytułów: 

a) nadwyżki z lat ubiegłych – 565 992 zł, b) inne źródła (wolne środki) – 773 800 zł. 

Rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 304 000 zł. Dokładnie omówiła załącznik nr 1  

do uchwały, tj. Plan dochodów budżetowych na 2013 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan 

wydatków budżetowych na rok 2013 – zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan wydatków 

inwestycyjnych na rok 2013 – zmiany, tj. Tabela nr 3. 

 Radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne 

projektów uchwał nr 6 i 7, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę  

nr 252/XXXIX/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013‒ 

‒2021 i Uchwałę nr 253/XXXIX/13 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2013. 
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Ad. 10a. 

 Wójt Gminy odniósł się do projektu uchwały nr 9 w sprawie sprzedaży działki  

w Andrzejowie. Poinformował, że działka nr 232/4 o powierzchni 0,27 ha widnieje  

w ewidencji gruntów jako działka niezabudowana. Osoba przekazująca tę działkę w zamian 

za emeryturę nie wykazała budynków. Pani Gierakowska (wnuczka) wystąpiła z pismem  

o sprzedaż tej działki. Przedłożyła również odpis Postanowienia Sądu Rejonowego  

w Kozienicach X Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Zwoleniu, że dziedziczy  

w jednej czwartej.  

Oznajmił, że jeśli radni przyjmą na tej sesji uchwałę o sprzedaży tej działki, to  

w pierwszej kolejności Gmina będzie musiała zinwentaryzować tę działkę (nanieść budynki, 

dokonać wyceny) i ogłosić przetarg, w którym ww. osoba będzie miała prawo pierwokupu, 

jeżeli inni posiadający prawo do tej działki zrzekną się go. Zmieni się zatem wartość tej 

działki i można przewidywać, iż będzie niezadowolenie drugiej strony. Podjęcie projektu 

uchwały nr 9 przez Radę na tej sesji spowoduje rozpoczęcie procesu inwentaryzacji wyceny  

i ogłoszenie o przetargu już działki zabudowanej. 

Dodatkowo wyjaśnił, że w latach 60. nie można było przekazać działki zabudowanej 

na Skarb Państwa w zamian za emeryturę.  

Radni nie mieli uwag. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 9,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 254/XXXIX/13  

w sprawie sprzedaży działki nr 232/4 położonej w miejscowości Andrzejów. 

 

Ad. 11. 

 Wójt Gminy poinformował, że od stycznia do marca 2014 r. będą organizowane 

zebrania wiejskie sprawozdawcze, na których mieszkańcy zostaną szczegółowo zapoznani  

z tym, co udało się zrobić w tej kadencji, i co planuje się wykonać w roku 2014. Zapoznał  

zebranych z dodatkowymi zadaniami, które nie są wykazane w załącznikach inwestycyjnych  

w tym okresie, a są wykonane. Zrobiono oświetlenie uliczne w następujących 

miejscowościach: Grabów nad Wisłą (dwa odcinki), Ławeczko (Klin), Ławeczko Nowe, 

Baryczka, Łagów koło p. Ozgi, Baryczka koło p. Połoncarza i Ignaców (Kolonia). Wykonano 

częściowy remont w budynku Urzędu Gminy pomieszczeń socjalnych i pomieszczenia  

dla sprzątaczki. W roku 2014 przeprowadzony zostanie gruntowny remont korytarzy  

w tym budynku, polegający na likwidacji paneli (z uwagi na zalecenia straży). Rozpoczęto 
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„Budowę biblioteki Centrum Kultury Gminy Przyłęk”. Rozebrano budynek po byłej szkole 

podstawowej w Łagowie wraz z uprzątnięciem terenu ku zadowoleniu radnego Ryszarda 

Bieniasa. Uprzątnięto również plac koło kościoła w Łagowie, na który jeszcze zostanie  

w 2014 r. wysypane kruszywo. Będzie służył jako dodatkowy parking na samochody.  

Na drogi wysypano 100 samochodów kruszywa stalowniczego, co poprawiło przejezdność 

dróg. Udrożniono rowy z wkopaniem przepustów w Okrężnicy oraz Mszadli Nowej. 

Rozpoczęto remont drogi w Okrężnicy w kierunku Babina (droga podnoszona przez ułożenie 

płyt z rozbiórki placu w Lipinach). Uporządkowano plac wokół po byłej szkole w Mszadli 

Nowej poprzez usunięcie zakrzaczenia, przygotowując teren pod budowę boisk trawiastych. 

Poprzez wykonanie wymienionych prac ułatwiono dostęp do planowanego remontu 

istniejącego budynku. Sporządzono i przekazano szczegółowy wykaz indywidualnego 

odbioru z nazwiskami i numerami z tych posesji, z których odpady komunalne jako 

zmieszane odbierane będą raz w miesiącu. Ostatnią inwestycją, jaką udało się wykonać pod 

koniec roku (pozwalały na to środki), to położenie asfaltu na drodze Przyłęk (Troc). 

  

Ad. 12.–14. 

 Sołtys z Grabowa przekazała, że niektórzy mieszkańcy podali nieprawdziwe dane  

do deklaracji i zamiast za 6 osób płacą tylko za trzy. Prosiła o dokonanie weryfikacji osób. 

Wójt Gminy przekazał, żeby zgłaszać tego typu przypadki do pokoju nr 10. Takie 

osoby zostaną wezwane do wyjaśnienia. 

Wojciech Szmajda podziękował za zgłaszanie problemów związanych z wnoszeniem 

opłat i odbiór odpadów komunalnych, które zostaną wyeliminowane i unormowane.  

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XXXIX sesji 

VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 12.30. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


