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Protokół nr 14/11 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 31 października 2011 roku 

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 1 do oryginału protokołu). Obrady rozpoczęto o godz. 9.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy – Pan Marian Kuś 
2. Skarbnik Gminy – Pani Mirosława Witczak 
3. Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego oraz Kierownik Referatu Oświatowo- 

-Gospodarczego – Pan Mirosław Madejski 
4. Sołtysi – 23 osób 

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu) 
 

Przebieg sesji: 

Obrady XIV sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący 

Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał radnych, Pana Wójta, zaproszonych 

gości oraz sołtysów. Następnie na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach 

uczestniczy 15 radnych, co stanowiło kworum wymagane do podejmowania prawomocnych 

uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (DzU nr 142 poz. 1591 z 2001 r.  

z późn. zm.). Przedstawił zmiany porządku obrad polegające na wprowadzeniu dodatkowych 

punktów, tj. „Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych z terenu gminy Przyłęk  

za rok szkolny 2010/2011”, „Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku 

od środków transportowych na rok podatkowy 2012” i „Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia 

stawki procentowej opłaty adiacenckiej”. 

Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski  

do zaproponowanego porządku obrad ze zmianami. Radni nie mieli uwag ani zapytań,  

w związku z czym Przewodniczący przeprowadził kolejno głosowanie jawne. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania stwierdził, że porządek obrad ze zmianami XIV sesji Rady 

Gminy został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco: 

  1. Otwarcie sesji 

  2. Przyjęcie porządku obrad 
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  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich, tj. XII i XIII, sesji 

  4. Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2010 rok  
– Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy 

  5. Informacja o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz 
praca społecznie użyteczna i zapoznanie z opinią Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu  
z dnia 11 października 2011 r. – pismo Nr Adm. – 522 – 13/10/11  

  6. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych z terenu gminy Przyłęk za rok szkolny 
2010/2011 

  7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Narkomanii w roku bieżącym 

  8. Podjęcie uchwały w sprawie: podatku od nieruchomości – projekt nr 1 

  9. Podjęcie uchwały w sprawie: opłaty od posiadania psów, terminów płatności i sposobu 
poboru na 2012 r. – projekt nr 2 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia wysokości opłaty targowej na rok podatkowy 
2012 – projekt nr 3 

 11. Podjęcie uchwały w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku 
rolnego na rok podatkowy 2012 – projekt nr 4 

 12. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych na rok podatkowy 2012 – projekt nr 5 

 13. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej – projekt  
nr 6 

 14. Podjęcie uchwały budżetowej 

 15. Zapytania i interpelacje 

 16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 17. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Rada Gminy bez zastrzeżeń kolejno jednogłośnie przyjęła protokoły z XII i XIII sesji. 
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Ad. 4. 

 Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym za poprawne wypełnienie 

13 oświadczeń majątkowych za rok 2010 (tylko u 1 radnego stwierdzono usterki). Następnie 

Wójt Gminy przedstawił zebranym informację dotyczącą analizy dany, tj. 46 oświadczeń 

majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia na podstawie art. 24 h ust. 1 ustawy  

z 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1591  

z późn. zm.) – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zwoleniu, przesłaną pismem  

nr 1444/N/12/2011 z dnia 17.10.2011 r. Nadmienił, że dokonano porównania treści 

analizowanych oświadczeń majątkowych oraz załączonych kopii zeznania o wysokości 

osiągniętego dochodu w roku podatkowym w stosunku do poprzednio złożonej informacji.  

Do analizy prawidłowości złożonych oświadczeń wykorzystano wszystkie dane będące  

w posiadaniu urzędu skarbowego: zeznania podatku od spadków i darowizn, akty notarialne, 

deklaracje podatku od czynności cywilnoprawnych i inne. Stwierdzono nieprawidłowości  

u 5 pracowników. Oznajmił, że ww. piśmie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu 

informuje, iż nie składał wniosku do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej  

w Warszawie o kontrolę oświadczeń majątkowych osób objętych obowiązkiem złożenia 

oświadczeń majątkowych w bieżącym okresie sprawozdawczym.  

Odczytał również pismo znak: 1447/KPAP/502/14/O/2011/SOBE z dnia 10.10.2011 r. 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipsku, który nie stwierdził nieprawidłowości  

w oświadczeniach majątkowych za rok 2010 Pani Mirosławy Witczak – Skarbnika Gminy 

Przyłęk oraz Pani Teresy Wójtowicz – Dyrektora SP ZOZ w Przyłęku.  

Ponadto przedstawił wyniki analizy oświadczeń majątkowych za rok 2010 Pana 

Wojciecha Szmajdy, Przewodniczącego Rady Gminy (bez uwag) oraz Pana Mariana Kusia,  

Wójta Gminy Przyłęk (nie wykazana powierzchnia budynku sklepowego pkt II ppkt 3 

oświadczenia majątkowego, obecnie uzupełniona), przesłanej przez Wojewodę Mazowieckiego 

pismem nr BO.I.414.1141.2011 z 17 października 2011 roku. 

 

Ad. 5. 

Wójt Gminy na podstawie § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości  

z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna (DzU z 2010 r. nr 98 poz. 634), przedstawił Radzie 
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informację o podmiotach zobowiązanych do przyjmowania osób w ramach kary ograniczenia 

wolności i prac społecznie użytecznych (nadal wyznaczono Urząd Gminy w Przyłęku) oraz 

opinię Prezesa Sadu Rejonowego w Zwoleniu przesłaną pismem Nr Adm.–522–13/10/11 

z 11 października 2011 roku. 

 

Ad. 6. 

 Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych z terenu gminy Przyłęk  

za rok szkolny 2010/2011 przedstawił Mirosław Madejski – Kierownik Referatu Oświatowo- 

-Gospodarczego (w załączeniu do oryginału protokołu). Pani Beata Kędzierska zwróciła uwagę 

na duże osiągnięcia sportowe w placówkach oświatowych, które jednak nie idą w parze  

z sukcesami naukowymi i należałoby się zastanowić, jak odwrócić tę zależność.  

Pan Dariusz Dusiński dopytywał, do kiedy wystarczy nam budżetu, aby utrzymywać 

obecną sieć szkół przy spadającej liczbie urodzeń dzieci, a tym samym i mniejszej subwencji 

oświatowej. 

Wójt przekazał, że w roku bieżącym i przyszłym dołożymy do oświaty 1,6 mln zł,  

tj. więcej, niż otrzymamy subwencji z budżetu państwa (dowóz uczniów to 400 tys. zł, 

utrzymanie zerówek itp.). Na posiedzeniach komisji Rady Gminy wspólnie zastanawialiśmy 

się, co zrobić. Likwidacja szkół niewiele zmieni i nie spowoduje oszczędności (koszty odpraw, 

zmniejszeniu ulegnie subwencja z uwagi na mniejszą liczbę nauczycieli). Nie trzeba byłoby 

dopłacać do placówek prowadzonych przez stowarzyszenie w ramach subwencji przekazanej 

przez Gminę. Nie zwalnia to jednak Gminy z ponoszenia kosztów dowozu i zerówek. 

Pozostawałoby to nadal jako zadanie własne Gminy (MEN nie uregulowało prawnie tych 

spraw). Dodatkowym obciążeniem dla Gminy jest wypłacanie dodatku wyrównawczego  

dla nauczycieli do ich średniej krajowej, do której nie wlicza się dodatku wiejskiego, 

mieszkaniowego oraz wypłacanego dodatku wyrównawczego. Nadmienił, że prace rozpoczęła 

wspólna komisja samorządowo-rządowa, która do lutego 2012 roku ma zająć się tymi 

problemami, ponieważ samorządy same sobie z nimi nie poradzą. Rozwiązania winny być 

podjęte na szczeblu ministerialnym, gdyż taka jest rola państwa. Obecnie jednak od 1 września 

br. wzrasta wynagrodzenie nauczyciela o 3,8 proc.  
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Dariusz Dusiński zauważył, że nawet zatrudnienie samych stażystów nie przyniesie 

pożądanych rezultatów, bo wysokość subwencji uzależniona jest od wykształcenia oraz liczby 

zatrudnionych nauczycieli. 

 

Ad. 7. 

 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Narkomanii w roku bieżącym referował Mirosław Madejski – jej 

przewodniczący (w załączeniu do oryginału protokołu) oraz udzielał odpowiedzi na zadawane 

pytania. 

Wójt Gminy sugerował, aby nie zostawiać środków z roku bieżącego na następny, 

wzorem lat ubiegłych, tylko je wydatkować. Ustawowe ograniczenia już teraz powodują 

trudności w ich wydatkowaniu, ponieważ można je przeznaczać na profilaktykę, a nie pomoc 

rodzinom patologicznym, do której zobowiązany jest GOPS. 

 Beata Kędzierska zaproponowała wdrożenie innych form związanych z profilaktyką 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, do których 

przychyli się Rada na wniosek GKRPA. 

Wójt wyjaśnił, iż zakup stroju sportowego winien być imiennie dla dziecka, warunkiem 

jest jednak posiadanie w tej rodzinie niebieskiej karty. 

Ryszard Chrzanowski, Prezes OSP w Mszadli Nowej, podziękował Panu Wójtowi 

Gminy, Przewodniczącemu Rady oraz Radzie za przydzielenie środków, które pozwoliły  

na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, a następnie 

zaprosił do jego obejrzenia w czasie przerwy. 

Przerwa 15-minutowa. 

 

Ad. 8. 

 Wójt Gminy zapoznał zebranych z zamieszczonym Komunikatem Prezesa GUS 

informującym o 4,2 proc. wzroście cen towarów i usług w pierwszym półroczu 2011 r. 

w stosunku do I półrocza 2010 r. (Monitor Polski z 2011 r. nr 68, poz. 679). Analogicznie 

wzrastają maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2012 r. Następnie 

omówił proponowane stawki podatku od nieruchomości na 2012 r. zawarte  
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w projekcie uchwały nr 1. Ponieważ Radni nie wnosili uwag, prowadzący obrady 

przeprowadził jawne głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

uchwałę nr 79/XIV/11 w sprawie: podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2012. 

 

Ad. 9.–10. 

 Wójt omawiając przedłożony projekt uchwały nr 2, zaproponował opłatę od posiadania 

psów w wysokości 10 zł od jednego psa rocznie. Wyjaśnił, że ustawa przewiduje m.in. 

niepobieranie opłaty od posiadania psów od podatników podatku rolnego od gospodarstw 

rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów oraz osób w wieku powyżej 65 lat 

prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa. 

Przedstawił również projekt uchwały nr 3 dotyczący opłaty targowej, w której zaproponował 

dzienną stawkę w wysokości 50 zł (w roku poprzednim było to 31 zł). Radni nie przedstawiali 

innych propozycji podatkowych. W wyniku przeprowadzonych kolejno jawnych głosowań 

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 80/XIV/11 w sprawie: opłaty od posiadania 

psów, terminów płatności i sposobu poboru na 2012 r. oraz uchwałę nr 81/XIV/11 w sprawie: 

określenia wysokości opłaty targowej na rok podatkowy 2012. 

 

Ad. 11. 

 W komunikacie Prezesa GUS z 19 października 2011 roku zamieszczonego w MP  

nr 95, poz. 969 średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku 

wyniosła 74,18 zł za 1 dt. Zatem przy górnej stawce ceny skupu żyta podatek z 1 ha 

przeliczeniowego w roku 2012 stanowi kwotę 185,45 zł. Obniżanie tej stawki powoduje 

obniżenie subwencji dla Gminy w roku 2013 – wyjaśnienia złożył Wójt.  

Marian Kuś przedłożył Radzie dwie stawki obniżenia ceny skupu żyta: jedną do 40 zł  

za dt i drugą stawkę 45 zł za dt. Różnica między tymi stawkami powoduje uszczuplenie 

subwencji dla Gminy w roku 2013 o dość dużą kwotę: przy stawce 45 zł za 1dt skutki 

obniżenia subwencji wyniosą 400 862 zł, a przy stawce 40 zł za 1 dt – 497 420 zł i dlatego 

zaproponował obniżenie ceny skupu żyta z 74,18 zł do 45 zł za dt (stawka powodująca 

mniejsze obniżenie subwencji) – projekt uchwały nr 4. W związku z tym, iż radni  

nie zgłaszali innych propozycji ceny skupu żyta, Przewodniczący Rady przeprowadził jawne 
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głosowanie, w wyniku którego Rada przyjęła uchwałę nr 82/XIV/11 w sprawie: obniżenia ceny 

skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012. 

 

Ad. 12. 

Wnioskodawca omówił projekt uchwały nr 5 dotyczący stawek podatku od środków 

transportowych. Radni nie mieli uwag. Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie jawne,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 83/XIV/11 w sprawie: ustalenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych na rok podatkowy 2012. 

 

Ad. 13. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że na podstawie art. 98 a ust. 1, art. 145, art. 146 ust. 2 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: DzU z 2004 r.  

nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) na Gminę nałożono obowiązek ustalenia opłaty adiacenckiej)  

i dlatego został przedłożony projekt uchwały nr 6. Górna stawka wzrostu wartości 

nieruchomości w wyniku jej podziału wynosi 30 proc. różnicy wzrostu wartości nieruchomości 

przed podziałem w porównaniu z jej wartością po podziale (przedłożony projekt uchwały nr 6 

przewiduje 15 proc.), zaś górna stawka wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową 

infrastruktury technicznej, tj. wodociągi, energia elektryczna, kanalizacja, telefonizacja itp., 

wynosi 50 proc. różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 

urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką ma po jej wybudowaniu (w projekcie 

uchwały nr 6 – 25 proc.). Po przyjęciu uchwały Rady, Gmina będzie musiała zlecić 

rzeczoznawcy wykonanie wyceny działek celem naliczenia opłaty adiacenckiej.  

W wyniku burzliwej dyskusji i przeprowadzeniu przez prowadzącego obrady jawnego 

głosowania projektu uchwały nr 6 za przyjęciem głosowało 0 osób, 1 osoba wstrzymała się,  

a 14 osób głosowało przeciw. W związku z powyższym Rada Gminy nie przyjęła 

proponowanej uchwały. 

 

Ad. 14. 

Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011  

– projekt uchwały nr 7 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk  
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na lata 2011–2016 zawarte w projekcie nr 8. Zwiększono dochody budżetu Gminy  

o 87541 zł i ustalono dochody w łącznej kwocie 18 134 575,53 zł, z tego: a) bieżące  

w kwocie 16 335 129,53 zł, b) majątkowe w wysokości 1 799 446 zł. Zwiększono wydatki 

budżetu Gminy o 87 541 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 19 194 957,65 zł, z tego:  

a) bieżące w kwocie 15 637 906,65 zł, b) majątkowe w wysokości 3 557 051 zł. Ustalono 

kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 507 207 zł. W wyniku wprowadzonych zmian 

ustalono deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 060 382,12 zł, który zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 501 902 zł, pożyczki zaciąganej  

z WFOŚiGW na 310 tys. zł i innych źródeł, tj. wolne środki w wysokości 248 480,12 zł. 

Ustalono przychody po zmianach w wysokości 1 605 182,12 zł z tytułów: kredytów w kwocie 

1 046 702 zł, pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w kwocie 310 000 zł i inne źródła (wolne 

środki) 248 480,12 zł. Ustalono rozchody w kwocie 544 800 zł z następujących tytułów:  

a) spłaty otrzymanych kredytów – 508 400 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 

36 400 zł. Szczegółowo omówiła Plan dochodów budżetowych na rok 2011 – zmiany,  

tj. Tabela nr 1 do projektu uchwały nr 7 oraz Plan wydatków budżetu na rok 2011 – zmiany,  

tj. Tabela nr 2 do projektu uchwały nr 7. Następnie przedstawiła załączniki nr 1–2  

oraz objaśnienia w sprawie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

na lata 2011–2016 do projektu uchwały nr 8.  

W związku z tym, iż radni nie zadawali pytań, prowadzący obrady poddał kolejno  

pod głosowanie jawne projekty uchwał nr 7–8, w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku 

jednogłośnie przyjęła uchwały: nr 84/XIV/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2011 i nr 85/XIV/11 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011–2016. 

 

Ad. 15.–16. 

 Wójt Gminy przekazał informację o zmianie przepisów wprowadzonych ustawą 

o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym  

do alimentów (DzU z 2011 r. nr 205 poz. 1212) z dnia 19 sierpnia 2011 r., które weszły  

w życie 14 października 2011 r. Obecnie osoba sprawująca opiekę (inną osobą w rodzinie)  

nad dwojgiem leżących rodziców posiadających orzeczenie o znacznym stopniu 

niepełnosprawności będzie mogła otrzymać świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 520 zł 

oraz dodatkowo bez odprowadzania składki ZUS w listopadzie i grudniu po 100 zł. 
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 Pan Tomasz Nędziak korzystając z obecności na sesji Pana Mirosława Madejskiego, 

członka Zarządu Powiatu Zwoleńskiego, prosił o postawienie znaku miejscowości Wysocin  

i Ruda (w toku realizacji), zaś Jadwiga Kilijanek podziękowała mu za szybką realizację 

złożonego wniosku dotyczącego zabezpieczenia barierką wysokiego rowu w Lipinach przez 

Starostwo Powiatowe.  

Pan Wójt prosił zaś o interwencję w sprawie garbu, który zagraża bezpieczeństwu jazdy 

na drodze powiatowej w Rudzie (należy ściąć go sfrezować). 

Beata Kędzierska złożyła w imieniu mieszkańców Załaz podziękowania Wójtowi  

•za założenie na końcu wsi końcówki z zaworem do czyszczenia wodociągu.  

 W odpowiedzi na pytanie w sprawie oświetlenia ulicznego Wójt przekazał, że od  

1 listopada 2011 r. przez okres od dwóch do trzech tygodni będzie włączone od 18.00 do 22.00, 

a po tym czasie o godz. 17.30. Ponadto przekazał zebranym informację o planowanej 

inwestycji na rok 2012 (uzgodnionej z radnymi na posiedzeniach komisji Rady Gminy),  

tj. „Budowie zbiornika naziemnego o poj. 200 m3 przy stacji wodociągowej w Załazach”  

z uwagi na brak wody szczególnie w okresach letnich (jest duże zapotrzebowanie), w których 

mieszkańcy wykorzystują wodę również do podlewania plantacji malin czy truskawek. Gmina 

planuje także spięcie (połączenie) nitek wodociągowych w Grabowie nad Wisłą i Stefanowie. 

W przypadku braku wody ze stacji w Załazach będzie można dostarczyć wodę ze stacji  

w Lipinach. Koszt tej inwestycji będzie wynosić 250 tys. zł. W roku bieżącym wykonywana 

jest dokumentacja wymienionego zadania. Odpowiadając na zapytanie Mariusza 

Rusinowskiego, poinformował, że powstające w Andrzejowie (Pomysłów) wyrwy, poprzez 

osiadanie i osuwanie odcinka drogi przed mostem, zostaną uzupełnione kruszywem  

we własnym zakresie oraz część większych dołków przy niektórych drogach. Nadmienił,  

że dwa samochody kruszywa zostały wysypane na nieprzejezdną drogę na Rudę przy drugim 

moście z dojazdem od Krzywdy do mieszkającej samotnie i na uboczu starszej kobiety  

(bez opieki rodziny; konieczny dojazd pogotowia i samochodu rozwożącego chleb). 

 Dariusz Dusiński prosił o zgłaszanie się osób, którym zakład energetyczny wyciął 

drzewa pod linią energetyczną, celem wypłaty odszkodowania za wyrządzoną szkodę.  

Wójt dodał, żeby nie ryzykować przy liniach przesyłowych. 

 Beata Kędzierska pytała, jak naliczyć powierzchnię użytkową do podatku od budynków 

mieszkalnych, jeśli jest np. niewykończona góra budynku. 
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Wójt przekazał, iż podatnik sam podaje powierzchnię do opodatkowania, Gmina ma 

obowiązek przeprowadzenia kontroli i przy wykazaniu nieprawidłowości naliczy należny 

podatek z 5 lat wstecz z odsetkami. Przy wypełnianiu deklaracji znajduje się informacja 

dotycząca wykazywania powierzchni użytkowej. Kończąc swoją wypowiedź, przypomniał  

o zabezpieczeniu w budżecie Gminy na rok 2012 kwoty 100 tys. zł na dofinansowanie  

do przebudowy drogi powiatowej Przyłęk – Łagów.  

 

Ad. 17. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

w Przyłęku – Wojciech Szmajda dziękując wszystkim za przybycie – zamknął obrady  

XIV sesji VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 13.00.  

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 

 

 


