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Protokół nr 11/2015 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 29 grudnia 2015 roku 

w sali narad Urzędu Gminy 

 

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. Maria Madejska – Kierownik GOPS w Przyłęku 

Przebieg sesji 

Obrady XI sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodni-

czący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał przedstawicieli władz gminnych oraz 

radnych. Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co sta-

nowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samo-

rządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515. z późn. zm.). Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy 

mają zapytania lub wnioski do porządku obrad.  

 Radni nie mieli wniosków. 

Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie wniosków w sprawie ewentualnych zmian do porządku obrad  

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, X, sesji  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Ro-

dziny w Gminie Przyłęk na lata 2016‒2018 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk  

na 2016 r. 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Gminy Przyłęk na lata 

2016‒2024 

7. Budżet Gminy na 2016 r.: 
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a) wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

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

jekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016‒2025 

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

jekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie  

deficytu 

d) informacja Wójta Gminy dotycząca projektów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016‒ 

‒2025 i Uchwały Budżetowej na 2016 r. 

e) dyskusja 

f) rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016‒ 

‒2025 

g) rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie Uchwały Budżetowej na 2016 r. 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2015‒2025 

9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 7 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej  

na rok 2015 

10. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

11. Zapytania i interpelacje 

12. Wolne wnioski 

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

14. Zamknięcie obrad  

 

Ad. 3. 

 Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z X sesji uważa się za przyjęty.  

 

Ad. 4.  

 Maria Madejska omówiła projekt uchwały nr 1, który dotyczy Gminnego Programu Wspiera-

nia Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2016‒2018, ponieważ poprzedni trzyletni program utraci moc  

z dniem 31.12.2015 r. W nowym programie zostały wprowadzone zmiany wynikające z ustaw. Usta-

wa obliguje do opracowania i uchwalenia ww. programu na kolejne lata między innymi po to, aby 

asystent rodzinny wraz z pracownikami socjalnymi poprzez współdziałanie ze służbą zdrowia, policją, 

prokuratorem czy sądem przyczynili się do tego, by jak najmniej dzieci było zabieranych z rodziny.  

Radni nie mieli pytań ani uwag. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 1, w wyni-

ku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 69/XI/15 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2016‒2018.  
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Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 5. 

 Maria Madejska jako członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawiła plan wydatków rocznego Gminnego Programu Profi-

laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 

Przyłęk na 2016 r. 

Radni nie zgłosili uwag. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego nad projektem uchwały nr 2 Rada Gminy 

przyjęła Uchwałę Nr 70/XI/15 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywa-

nia Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2016 r. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 1 osoba wstrzymała się. 

 

Ad. 6. 

 Wójt Gminy przedstawił zaktualizowany Plan Rozwoju Gminy na lata 2016‒2024 ze względu 

na utratę aktualności zadań zrealizowanych w latach 2007‒2013 zawartych w poprzednim planie. 

Opracowany Plan Rozwoju Lokalnego jest strategicznym dokumentem niezbędnym dla Gminy, aby 

mogła ona ubiegać się o pozyskanie środków z zewnętrz na inwestycje. Dokument ten wskazuje naj-

ważniejsze zadania inwestycyjne, które przyczyniają się do poprawy warunków życia mieszkańców 

gminy oraz zrównoważonego jej rozwoju. Jest on uzupełnieniem Strategii Rozwoju Gminy Przyłęk 

jako drugiego ważnego dokumentu dla Gminy. Najprawdopodobniej będziemy ten dokument dopra-

cowywać w styczniu 2016 r. we własnym zakresie – zaoszczędzimy w ten sposób około 28 tys. zł  

w budżecie. Kolejnym niezbędnym dokumentem jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy, które należy zaktualizować (obowiązek ustawowy). Przy wprowadza-

niu zmian zostanie uwzględniony wniosek radnych w sprawie budowy kilku oczyszczalni ścieków 

tzw. kontenerowych. Na podstawie tego zapisu będzie można dokonać tej zmiany również w PRL, 

gdyż na chwilę obecną jest zapis o dwóch oczyszczalniach zrzutowych ‒ taki jest aktualny zapis toż-

samy w studium.  

W najbliższym czasie powstaną oczyszczalnie przydomowe. Zaraz po sesji wszyscy uczestni-

cy mogą spotkać się z przedstawicielem firmy, która będzie w imieniu Gminy składała wniosek  
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na dofinansowanie budowy kolektorów słonecznych, oczyszczalni przydomowych i wymiany pieców 

na energooszczędne. Zwrócił się z prośbą o dalsze zgłaszanie osób chętnych. 

 Plan Rozwoju Lokalnego jest już pilnie potrzebny łącznie z budżetem Gminy na 2016 r.  

do złożenia pierwszych wniosków z PROW-u o dofinansowanie na dwie drogi, tj. drogę krajową nr 12 

– Zamość Stary i drogę krajową nr 12 – Łagów (Karczonki Łagowskie), które w PRL Gmina planuje 

wykonać w 2016 r. 

 Radni nie mieli uwag do projektu uchwały nr 3 i po przeprowadzeniu jawnego głosowania 

Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 71/XI/15 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Gminy Przyłęk  

na lata 2016‒2024. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 7. (a-g) 

 a) Przewodniczące stałych komisji Rady Gminy kolejno zapoznały Radę Gminy z pozytyw-

nymi opiniami w sprawie przedłożonych projektów uchwał nr 4‒5 wypracowanymi na posiedzeniach:  

1) Komisji Budżetowej w dniu 21 grudnia 2015 r. zgodnie z protokołem nr 12/2015 

2) Komisji Rewizyjnej w dniu 16 grudnia 2015 r. w oparciu o protokół nr 12/2015 

3) Komisji Gospodarczo-Oświatowej w dniu 15 grudnia 2015 r. na podstawie protokołu nr 12/2015 

 

 (b‒c) Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, p. Elżbieta Madejska, odczytała Uchwały Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 listopada 2015 r.   

nr Ra.354.2015 w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016–2025 i nr Ra.355.2015 w sprawie opinii  

o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2016 oraz możli-

wości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu. 

 d) Wójt Gminy, opierając się na opinii RIO, poinformował, że budżet Gminy na 2016 r. został 

sporządzony prawidłowo, bez żadnych uwag ze strony opiniującej. W budżecie 2016 r. zaplanowano 

dochody w wysokości 19 630 608 zł, z tego bieżące w kwocie 19 272 773 zł i majątkowe w kwocie 

357 835 zł oraz wydatki w kwocie 20 278 981 zł, z tego bieżące w kwocie 18 408 981 zł i majątkowe 

w kwocie 1 870 000 zł. Deficyt wyniesie 648 373 zł. 
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W związku z pytaniami zadawanymi na posiedzeniach komisji o wysokość nadwyżki budże-

towej na koniec roku 2015 r. Wójt wyjaśnił, że wyniesie ona 0 zł, ponieważ Rada Gminy w br. podjęła 

uchwałę o zaciągnięcie kredytu w wysokości 1 850 000 zł. Na koniec roku Gmina zaciągnie kredyt  

w wysokości tylko 300 tys. zł przy wykonaniu zadań. Stwierdził, iż nonsensem byłoby wzięcie pozo-

stałej kwoty planowanego kredytu, wykazanie nadwyżki budżetowej i jeszcze dodatkowo płacenie 

odsetek. Dużym obciążeniem dla Gminy w tym roku była przekazana dotacja celowa na zadanie inwe-

stycyjne dla GBP w Przyłęku na dokończenie budowy nowego budynku biblioteki. 

Spłatę kwoty długu na 2016 r. zaplanowano w kwocie 225 100 zł, w tym zaciągnięty kredyt  

w wysokości 190 tys. zł oraz pożyczki zaciągniętej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup samochodu średniego strażackiego dla OSP w Mszadli 

Nowej w kwocie 35 100 zł (pożyczka nieumarzalna, bo otrzymano na to zadanie również dotację  

w wysokości 100 tys. zł). Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 70 tys. zł oraz 60 tys. zł  

na obronę cywilną, tzw. zarządzanie kryzysowe na wypadek wystąpienia klęsk żywiołowych. Zapla-

nowane zadania inwestycyjne w załączniku inwestycyjnym do Uchwały Budżetowej na 2016 r. to 

następujące zadania: 

- opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę stacji wodociągowej w miejscowości 

Załazy – 40 tys. zł, 

- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, przygotowanie dokumentacji 35 tys. zł, 

- przebudowa drogi gminnej relacji droga krajowa nr 12 ‒ Zamość Stary – 380 tys. zł, 

- przebudowa drogi gminnej Zamość Stary ‒ Stefanów – 240 tys. zł, 

- przebudowa drogi gminnej – droga krajowa nr 12 ‒ Łagów – 460 tys. zł, 

- zakup i montaż przystanków autobusowych – 20 tys. zł, 

- modernizacja strażnicy OSP w Łagowie, opracowanie dokumentacji – 5 tys. zł, 

- budowa oświetlenia ulicznego III etap – 250 tys. zł, 

- adaptacja budynku OSP na świetlicę w Łaguszowie – 5 tys. zł, 

- modernizacja świetlicy w Lucimi, przygotowanie dokumentacji – 10 tys. zł, 

- aktualizacja projektu „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Łaguszowie” 

Gmina postara się je wykonać i zaplanować inne, jak np. rozbudowę stacji uzdatniania wody  

w Załazach, ale już w nowym roku w ramach pożyczki około 800 tys. zł z WFOŚiGW, kilka odcin-

ków dróg czy też dodatkowe zadania wynikające z potrzeb. 
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Jaki będzie faktyczny budżet Gminy na 2016 r., dowiemy się po 22 lutego 2016 r. Skromny 

budżet na początku roku może okazać się dość bogaty na koniec roku wzorem lat poprzednich.  

e) W ramach dyskusji radny Dariusz Dusiński zapytał, czy jest jakaś możliwość pozyskania 

środków na zaplanowane zadanie inwestycyjne „Przebudowa oświetlenia ulicznego III etap”, aby nie 

angażować własnych środków w kwocie 250 tys. zł. Czasem warto odłożyć zaplanowane zadanie  

o rok, jeśli istnieje szansa pozyskania środków na to zadanie w roku następnym, bo wtedy zaoszczę-

dzimy własne środki. Ponadto zwrócił uwagę, że Gmina dysponuje około 400 tys. zł na inwestycje  

i żeby zrealizować zadania zaplanowane w PRL Gminy Przyłęk na lata 2016–2024, potrzeba około  

50 mln zł, nie licząc kanalizacji. Przy założeniu, że pozyskamy dodatkowo 50 proc., to Gmina będzie 

dysponować na inwestycje kwotą 1 mln zł. Na realizację naszych marzeń potrzeba będzie 50 lat. 

Stwierdził, że myślenie powinno iść w tym kierunku, aby wygenerować w kolejnych latach większe 

środki na inwestycje (i wręcz prosi o to) poprzez ograniczenie wydatków. 

Odpowiadając na uwagi radnego, Wójt Gminy oznajmił, że w 2016 r. nie ma możliwości po-

zyskania dofinansowania z zewnątrz na oświetlenie uliczne. Z uwagi na przesuwanie wykonania tego 

zadania z roku na rok, ze względu na brak dokumentacji z powodu niesłownego projektanta, chce  

je wreszcie zrealizować. Następnie sprostował wypowiedź przedmówcy co do kwoty ogółem, która 

opiewa na 52,55 mln zł na zaplanowane zadania w PRL Gminy na lata 2016‒2024. W tej kwocie 

mieszczą się zadania związane z gospodarką wodno-ściekową o wartości 37,5 mln zł. Nie widzi pro-

blemu ani zagrożenia, jeśli chodzi o wkład własny, bo po prostu może nim być kredyt. 

Dodatkowe wyjaśnienia złożyła Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy. Przekazała, że razem  

z Wójtem Gminy na bieżąco nadzorowane są wydatki. Trudno przewidzieć wykonanie dochodów 

Gminy. W 2015 r. z własnych środków wydatkowano 2 ml zł na zadania inwestycyjne i wzięto tylko 

300 tys. kredytu mimo planowanego 1,85 mln zł.  

(f-g) Przewodniczący Rady po zamknięciu dyskusji przeprowadził kolejno głosowanie jawne 

nad projektami uchwał nr 4‒5, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 72/XI/15  

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016‒2025 i Uchwałę Budżetową Nr 73/XI/15 

na 2016 r. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 5: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 
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Ad. 8.–9. 

Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w załączniku nr 1 

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk na lata 2015–2025 i załączniku nr 2 Wykaz 

przedsięwzięć do WPF na lata 2015‒2025 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 6 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk.  

Radni nie mieli uwag. 

Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 6, w wyni- 

ku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 74/XI/15 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2015–2025. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 6: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej  

na 2015 rok – projekt uchwały nr 7, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 2270 zł. Ustalono 

dochody o łącznej kwocie 20 485 302,80 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 2270 zł  

i ustalono wydatki o łącznej kwocie 22 793 172,80 zł. Zmianie uległa tabela Nr 2 do uchwały 

budżetowej. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 6000 zł. Ustalono kwotę wydatków 

inwestycyjnych w wysokości 1 805 88 zł. W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu 

w wysokości 2 307 870 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów 

1 493 200 zł, b) innych źródeł (wolne środki) 814 670 zł. Ustalono przychody w wysokości  

2 664 670 zł z tytułów: a) kredytów w kwocie 1 850 000 zł, b) innych źródeł (wolnych środków) 

814 670 zł. Ustalono rozchody w kwocie 356 800 zł z następujących tytułów: a) spłaty 

otrzymanych kredytów w kwocie 296 000 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 60  800 zł. 

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetu na rok 2015 – zmiany, | 

tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na rok 2015 – zmiany, tj. Tabela nr 2, oraz Plan wydatków 

inwestycyjnych na rok 2015 – zmiany, tj. Tabela nr 3. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 7, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 75/X/15 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budże-

towej na rok 2015. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 7: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 
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Ad. 10.  

 Wójt Gminy na koniec roku 2015 podsumował wykonanie zadań inwestycyjnych. Z zaplano-

wanych zadań wykonano:  

- remont budynku wewnątrz Urzędu Gminy w Przyłęku na kwotę 100 tys. zł,  

- remont budynku wewnątrz PSP w Babinie na wartość prawie 0,5 mln zł,  

- rozbudowę strażnicy OSP w Mszadli Nowej – 380 tys. zł,  

- projekt oświetlenia ulicznego III etap – pod koniec stycznia 2016 r. zostanie rozpisany przetarg;  

wykonanie planowane jest do końca marca; może uda się wreszcie zaświecić tym, którzy czekają na to 

już 3 lata,  

- remont i ocieplenie budynku po magazynie zbożowym – 52 tys. zł, trzeba przygotowywać się powoli 

do utworzenia gospodarki komunalnej; zakończono wodociągowanie Gminy, ale co chwila jest awa-

ria; za wynajęcie koparki trzeba płacić i wcale nie jest tanio,  

- wymianę pompy głębinowej na ujęcie wodne w Lipinach i wszystkich 4 pomp do zestawu „VILO” 

podających wodę – koszt wyniósł około 60 tys. zł oraz zakup sprężarki – 6 tys. zł, 

- przebudowę drogi gminnej Wólka Zamojska – Kulczyn, 

- przebudowę drogi gminnej Zamość Nowy – Kulczyn – 60 tys. zł, 

- przebudowę drogi gminnej w Grabowie nad Wisłą – 20 tys. zł, 

- przebudowę drogi gminnej Nr 450324 droga krajowa Nr 12 ‒ Zamość Stary – 10 tys. zł, 

- sieć wodociągową z Załaz do Zamościa Starego (do zajazdu „U Boryny”), 

- utwardzenie drogi w Okrężnicy od Przyłęka przez rzekę kruszywem, 

- budowę drogi gminnej z kruszywa w Mszadli Starej (na Błotach),  

- cztery place zabaw przy publicznych szkołach podstawowych ze środków unijnych, 

- utworzono klasy zerowe i wyposażono je ze środków unijnych przy wszystkich szkołach; dwie klasy 

w Babinie i po jednej w Łaguszowie, Grabowie nad Wisłą i Mszadli Starej,  

- zakup i montaż bramek do piłki nożnej na boisko ogólnodostępne w PSP Babin – 12 tys. zł, 

- zakup i montaż przystanków autobusowych – 9600 zł. 
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W roku przyszłym zostanie zakupionych około 100 samochodów kruszywa z przeznaczeniem 

na remont dróg: w pierwszej kolejności droga Baryczka – Ławeczko, Okrężnica w prawo, w Przyłęku 

(Starej Wsi) do p. Olendra, w Rudkach, Baryczce, Łagowie koła cmentarza i innych.  

Udzielono dotacji dla: 

- GBP w Przyłęku w wysokości 1,650 mln tys. zł i 30 tys. zł na wyposażenie budynku biblioteki,  

- policji na kwotę 10 tys. zł; rozliczenie już jest przysłane, 

- celowej w wysokości 4 tys. zł dla Starostwa Powiatowego na dożynki powiatowe, 

- celowej dla Starostwa Powiatowego do Przebudowy drogi powiatowej Przyłęk – Łagów w kwocie 

100 tys. zł 

Zorganizowano: 

- festyn rodzinny Przyłęk ‒ nasza ziemia w powiązaniu z uroczystością 25-lecia samorządu gminnego 

przy PG w Przyłęku, 

- rajd rowerowy szlakiem żółwia błotnego, 

- zawody sportowo-pożarnicze na placu PG w Przyłęku 

Odbył się przetarg na zakup energii elektrycznej. Nastąpił wzrost ceny za 1 kW o 2 grosze. 

Wygrało PGE Skarżysko-Kamienna. 

Mamy odpowiedź na zgłaszany wniosek w sprawie możliwości finansowania zajęć sporto-

wych z budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Prze-

ciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk. Otóż interpretacja na to nie pozwala. 

Rok 2015 był dobrym rokiem dla Gminy. Życzmy sobie takiego 2016 roku, oby nie był gorszy 

od poprzedniego. Na pewno pod koniec 2016 roku będzie więcej zadań wykonanych niż jest obecnie 

w załączniku inwestycyjnym na 2016 rok. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, Wojciech 

Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady XI sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk  

o godz. 13.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda  


