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Protokół nr 16/11 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 30 grudnia 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. Marian Kuś – Wójt Gminy 
2. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 
3. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 
4. Mirosław Madejski – Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego, Przewodniczący 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii 
5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku – Pani Maria Madej-

ska 
6. Teresa Wójtowicz – Dyrektor SP ZOZ Gminy Przyłęk 
7. Sołtysi – 28 osób 

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

Przebieg sesji: 

Obrady XVI sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczą-

cy Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał radnych, Wójta Gminy, zapro-

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

w obradach uczestniczy 15 radnych, co stanowiło kworum wymagane do podejmowania pra-

womocnych 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: „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok”, 

„Podjęcie uchwały w sprawie: wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny 

oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego”, „Podjęcie 

uchwały w sprawie: powierzenia zdań Gminy z zakresu realizacji ustawy o wspieraniu rodzi-

ny i systemie pieczy zastępczej”. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi  

i wnioski do zaproponowanych zmian porządku obrad. Radni nie mieli uwag ani zapytań,  

w związku z czym Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne. W wyniku przeprowa-



2 

 

dzonego głosowania stwierdził, że porządek obrad ze zmianami XVI sesji Rady Gminy został 

przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XV sesji  

4. Wnioski i opinie komisji Rady Gminy 

5. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2012: 

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

w Przyłęku projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok  

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

w Przyłęku projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk 

na lata 2012-2017 

c) informacja Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu Gminy na 2012 r. 

d) dyskusja 

e) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2012-2017  

– projekt nr 1 

f) podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2012 – projekt nr 2 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok” – projekt nr 3 

7. Podjęcie uchwały w sprawie: powierzenia zadań Gminy z zakresu realizacji ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały w sprawie: wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny 

oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego – projekt nr 5 

9. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2011 r.  

– projekt 6 i 7 

10. Zapytania i interpelacje 

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

12. Zamknięcie obrad sesji 

 

Ad. 3. 

 Rada Gminy bez zastrzeżeń jednogłośnie przyjęła protokół z XIV sesji. 
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Ad. 4. 

 Elżbieta Madejska zapoznała radnych z pozytywną opinią przedłożonego projektu 

Uchwały Budżetowej na 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2012-2017 zawartą w protokole nr 11/2011 z posiedzenia komisji odbytego 20 grudnia 2011 

roku. Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przedstawiła zebra-

nym wnioski i opinie dotyczące budżetu Gminy na 2012 rok zgodnie z protokołem nr 11/2011 

z dnia 21 grudnia 2011 roku. Teresa Woźniak jako przewodnicząca odczytała wnioski z po-

siedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 16 grudnia 2011 roku na podstawie protokołu  

nr 11/2011.  

 

Ad. 5. 

 a–b) Elżbieta Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, odczytała kolejno uchwa-

ły: nr: Ra.451.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. Składu Orzekającego RIO w Warszawie  

Zespół w Radomiu w sprawie opinii o projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2012 oraz  

nr Ra.452.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały,  

tj. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017. 

 c) Wójt Gminy omówił projekt Uchwały Budżetowej na 2012 r. (dochody bieżące  

i majątkowe, wydatki bieżące i majątkowe, wysokość deficytu i źródła jego sfinansowania, 

przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, rozchody budżetu z tytułów 

spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, rezerwę ogólną i celową, dochody z tytułu wyda-

wania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określo-

nych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

wydatki na przeciwdziałanie narkomanii), a szczególnie Plan wydatków majątkowych reali-

zowanych w roku 2012 wraz ze źródłem ich finansowania zgodnie z Tabelą nr 3 do uchwały. 

Następnie przekazał, że planuje się współfinansowanie przebudowy odcinka drogi powiato-

wej Przyłęk–Łagów w ramach dotacji celowej dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu oraz 

dotację w wysokości 40 tys. zł na „Rozbudowę budynku gospodarczego Komendy Powiato-

wej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu”, która dofinansowała Gminie w roku 2011 za-

kup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Mszadli Starej w kwocie 150 tys. zł. Poin-

formował również o podpisaniu umowy 29 grudnia 2011 r. z Urzędem Marszałkowskim (do-

finansowanie w wysokości 339 677 zł) na realizację zadania „Adaptacja budynku szkolnego 

w Rudkach na dom kultury”, realizowany w ramach projektu „Poprawa jakości życia spo-
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łeczno-kulturalnego mieszkańców Gminy poprzez remont i adaptację budynku szkolnego  

w Rudkach na dom kultury, realizowanego w 2012 r. na ogólną wartość 552 541 zł. Ponadto 

omówił wnioski złożone przez Gminę Przyłęk do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”  

w Zwoleniu, które zostały zakwalifikowane do realizacji na 2012 r., tj.  

1. Poprawa jakości i życia społecznego mieszkańców i podniesienie atrakcyjności turystycz-

nej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu cen-

trum Załaz,  

2. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez organizację festynu  

rodzinnego pod nazwą „Przyłęk, nasza ziemia”,  

3. Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalno-społecznego poprzez wydanie publikacji 

„Przyłęk, nasza ziemia”. 

 d) W toku prowadzonej dyskusji Wójt składał dodatkowe wyjaśnienia dotyczące  

budżetu Gminy na 2012 r. Odpowiadając na pytanie Pana Henryka Madejskiego w sprawie 

budynku po byłej szkole w Ławeczku Starym (nie widać bowiem odzwierciedlenia w budże-

cie Gminy na 2012 r.), przekazał, że odbył się pierwszy przetarg, do którego nie przystąpił 

żaden oferent. Ogłoszony został drugi przetarg, który odbędzie się w pierwszej połowie 

stycznia 2012 r. z obniżoną ceną sprzedaży do 150 tys. zł łącznie z placem i dodatkowym 

budynkiem. Zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży omawianej nieruchomości  

w budżecie Gminy na 2012 rok. Wyjaśnił również, że w 2012 roku nie planuje się inwestycji 

na placu w Lipinach. Stwierdził, że należałoby w pierwszej kolejności postawić strażnicę, 

ponieważ przy tym budynku jest zaprojektowana kotłownia, która będzie służyć też  

do ogrzewania innych budynków (domu kultury, przedszkola). Powiedział o trudnościach  

w pozyskaniu środków z zewnątrz na budowę z uwagi na to, iż jednostka OSP Przyłęk nie jest 

w krajowym systemie. Możemy liczyć tylko na środki z Urzędu Marszałkowskiego i Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. 

 Następnie Dariusz Dusiński zgłosił wniosek w sprawie rozpoczęcia budowy strażnicy 

w Lipinach, prosząc radnych o jego poparcie. Przekazał, że Gmina ma kompleksową doku-

mentację na budowę domu kultury i strażnicy o łącznej wartości wynoszącej 6–8 mln zł,  

co powoduje trudności w realizacji tych zadań w całości. Zaproponował wykonanie doku-

mentacji rozdzielającej te inwestycje, na które należy wygospodarować środki w budżecie  

w wysokości 20 tys. zł, podając równocześnie źródło sfinansowania tego pomysłu (z diet rad-

nych po 50 zł na miesiąc) oraz dodanie tej propozycji do obecnie omawianego budżetu. 
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 Pan Wójt sprostował błędne informacje przedmówcy, stwierdzając, że Gmina wydat-

kowała już środki na dokumentację i ma oddzielny projekt na strażnicę, który oczekuje  

na realizację. Jeśli pojawi się możliwość naboru wniosków na dofinansowanie takiego zada-

nia, to zostanie on złożony i wtedy wcześniej można rozpocząć budowę. Dodał, że przyjęcie 

propozycji składki przez ludzi 20 tys. zł (mało znaczącej kwoty) źle świadczyłoby  

o Gminie i uważa tę wypowiedź za niefortunną. Potwierdził wypowiedź przedmówcy, iż 

można uzyskać dofinansowanie do budowy domu kultury, ale tylko do zadania w wysokości  

1 mln zł. Zapytał zebranych, czy którykolwiek z mieszkańców okolicznych miejscowości 

zwracających się o pozwolenie na zorganizowanie zebrania czy spotkania w sali narad Urzę-

du Gminy lub sali gimnastycznej w Przyłęku otrzymał negatywną odpowiedź. Oznajmił, że 

jeśli zachodzi konieczność, to również pokój Wójta jest udostępniany na zebrania strażackie  

i udzielanie ślubów. Ponadto w najbliższym czasie sala narad będzie przeniesiona do pokoju 

nr 2 i wtedy nie trzeba będzie otwierać całej góry Urzędu Gminy. Mieszkańcy, jeżeli zgłoszą 

chęć zorganizowania spotkania, na pewno otrzymają stosowne pomieszczenie. Nadmienił,  

że nawet ksiądz chętnie udostępnia salę na zebrania czy spotkania. Uzupełnił swoją wypo-

wiedź, dodając, że jednostka OSP w Przyłęku jest potrzebna podczas powodzi i dlatego jest 

utrzymywana z własnych środków. Planowana jest ona wraz z OSP w Ignacowie do podłą-

czenia do selektywnego łączenia z OSP w Zwoleniu. 

 Beata Kędzierska przypomniała zebranym, iż przedstawiciel PSP w Zwoleniu na sesji 

w dniu 9 września bieżącego roku przedstawił „Informację o stanie bezpieczeństwa i ochrony 

przeciwpożarowej na terenie gminy Przyłęk za 2010 r.”, stanowiącą załącznik do opubliko-

wanego protokołu nr 12/2011 w BIP-ie na stronie internetowej www.przylek.pl. Na spotkaniu 

tym Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, bryg. mgr 

inż. Adam Kałdonek przekazał, że Gmina Przyłęk zasługuje na wyróżnienie za prawidłowo 

wyposażenie i wyszkolenie 10 jednostek OSP, w tym 3 w systemie krajowym. W związku  

z tym Beata Kędzierska uważa, że całe zamieszanie w tej sprawie jest zbyteczne, bowiem  

nie jest to zadanie pilne i nie ma takiej opcji, aby w każdej z 31 miejscowości była biblioteka, 

straż, szkoła i ośrodek zdrowia. 

 Mirosław Koniarz również stwierdził, że budowa strażnicy w Lipinach to nie jest 

obecnie najpilniejsze zadanie. 

 Po wysłuchaniu złożonych wyjaśnień Radni nie wykazali zainteresowania przedłożo-

nym wnioskiem zgłoszonym przez Pana Dariusza Dusińskiego. 
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 Zenon Marsula prosił o dokończenie chodnika przy drodze powiatowej w Pająkowie 

(50 m) w ramach współfinansowania z powiatem. 

 Wójt przekazał, że w ciągu roku budżetowego 2012, jeśli finanse na to pozwolą, będą 

wprowadzane inne małe zadania. Odpowiadając na pytanie Pana Tomasza Woźniaka,  

potwierdził zabezpieczenie w budżecie na 2012 r. środków na wałęsające się psy w wysoko-

ści 2 tys. zł. Przekazał, że od 1 stycznia 2012 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o ochro-

nie zwierząt obligująca Gminy w ramach zadań własnych do opracowania programu opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt – do 31 marca 2012 r. 

 Po zakończonej dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie jawne kolejno 

projekty uchwał nr 1 i 2, w wyniku których Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę:  

nr 89/XVI/11 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk na lata 2012-2017 i Uchwałę 

Budżetową na rok 2012 nr 90/XVI/11. 

 

Ad. 6. 

Mirosław Madejski jako Przewodniczący Komisji Rozwiązywania Problemów Alko-

holowych oraz Narkomanii omówił planowane wydatki na zadania związane z profilaktyką  

w ramach przedłożonego Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok – projekt uchwały nr 3. Radni nie mieli pytań. 

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 91/XVI/11 w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok”. 

 

Ad. 7. 

 Maria Madejska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku,  

zapoznała radnych z nowymi uregulowaniami wchodzącymi od nowego roku znowelizowanej 

przez sejm ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa wprowadza 

funkcję asystenta rodziny, który będzie pomagał w rozwiązywaniu problemów wychowaw-

czych, wspierał w prowadzeniu domu i innych codziennych czynnościach, a także rodziny 

pomocowe, które mają pomagać rodzicom zastępczym oraz koordynatora rodzinnej pieczy 

zastępczej. Po złożonych wyjaśnieniach Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 
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uchwały nr 4. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

uchwałę nr 92/XVI/11 w sprawie powierzenia zadań Gminy z zakresu realizacji ustawy  

o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Ad. 8. 

 Na posiedzeniu XI sesji w dniu 31 sierpnia 2011 r. była podejmowana uchwała  

nr 70/XI/11 w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz 

wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego. W związku  

z wprowadzonymi zmianami zachodzi konieczność dostosowania formularzy do aktualnie 

obowiązujących przepisów. Przedłożono więc projekt uchwały nr 5, w którym zawarto zmia-

ny ustawowe (zgodnie z opracowanymi wzorami formularzy przez Ministerstwo Finansów 

dostosowanymi do wymogów UE) do zatwierdzenia przez Radę Gminy. Wyjaśniono, że oso-

by składające deklaracje na podatek od nieruchomości w grudniu 2011 roku dokonają tego  

na drukach obecnie obowiązujących, tj. po staremu, i nie będą musiały składać ponownie  

na nowych drukach. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jedno-

głośnie uchwałę nr 93/XVI/11 w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, 

rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. 

 

Ad. 9. 

Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011  

– projekt uchwały nr 6 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk  

na lata 2011–2016 zawarte w projekcie nr 7. Zmniejszono dochody budżetu Gminy  

o 117 877 zł i ustalono dochody w łącznej kwocie 18 607 079,06 zł, z tego: a) bieżące  

w kwocie 16 930 510,06 zł, b) majątkowe w wysokości 1 676 569 zł. Zmniejszono wydatki 

budżetu Gminy o 804 287,04 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 18 981 051,14 zł, z tego:  

a) bieżące w kwocie 15 890 955,14 zł, b) majątkowe w wysokości 3 090 096 zł. Zmniejszono 

wydatki inwestycyjne o kwotę 466 955 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wy-

sokości 3 040 252 zł. Zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 686 410,04 zł. W wyniku 

wprowadzonych zmian ustalono deficyt budżetu Gminy w wysokości 373 972,08 zł, który 

zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 165 471 zł, pożycz-

ki zaciąganej z WFOŚiGW na 189 000 zł i innych źródeł, tj. wolne środki w wysokości 
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19 501,08 zł. Zmniejszono przychody o kwotę 686 410,04 zł. Ustalono przychody po zmia-

nach w wysokości 918 772,08 zl z tytułów: kredytów w kwocie 165 471 zł, pożyczki zaciąga-

nej w WFOŚiGW w kwocie 189 tys. zł i inne źródła (wolne środki) 564 301,08 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 6 

oraz Plan wydatków budżetu na rok 2011 – zmiany, tj. Tabela nr 2 do projektu uchwały nr 6 

oraz Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011, tj. Tabela nr 3. Następnie 

przedstawiła załączniki nr 1 oraz objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Pro-

gnozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011–2016 do projektu uchwały nr 7. 

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

pod głosowanie jawne projekty uchwał nr 6–7, w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku 

jednogłośnie przyjęła uchwały: nr 94/XVI/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2011 i nr 95/XVI/11 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej 

Gminy Przyłęk na lata 2011–2016. 

 

Ad. 10. –11. 

 Teresa Wójtowicz, Dyrektor SP ZOZ Gminy Przyłęk, poinformowała zebranych  

o wzroście kosztów utrzymania zakładu w 2012 roku, zaznaczając przy tym, że NFZ nie pod-

nosi stawek za badania na rok następny. Zmuszeni są do szukania tańszych ofert przeprowa-

dzania badań, ponieważ SP ZOZ w Zwoleniu, który do tej pory je wykonywał, ma najwyższe 

ceny. Prosiła o uświadomienie pacjentom trudności, jakie mogą ich czekać w nadchodzącym 

roku, wynikających z konieczności wydłużenia czasu przyjęcia jednego chorego (około  

15 min) z uwagi na wprowadzenie z dniem 1 stycznia 2012 roku w życie ustawy o refundacji 

leków, która nakłada na lekarzy obowiązek określenia przysługującej pacjentowi zniżki.  

W przypadku popełnienia błędu osobie wypisującej receptę grozi zwrot nienależnej refundacji 

wraz z odsetkami. Dodała, że tylko dobra współpraca z aptekami pozwoli uniknąć błędów 

związanych z realizacją recept. Lekarz nie może wypisać leków na życzenie, jeśli nie ma 

wskazania. Kończąc swoją wypowiedź, złożyła władzom Gminy i zebranym życzenia z okazji 

zbliżającego się nowego roku 2012. 

 Beata Kędzierska prosiła o zabezpieczenie w okresie zimowym przejezdności odcinka 

drogi w Załazach przez Starostwo Powiatowe i proponowała rozpatrzenie możliwości  
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założenia siatki plastikowej nad zasypywaną częścią drogi. Przypomniała również o udroż-

nieniu rowów i utwardzeniu pobocza w Załazach. 

Wójt wyjaśnił sprawę wywozu śmieci. Do końca 2012 roku śmieci wywożone będą na 

koszt Gminy. Przekazał, że odbył się przetarg na wywóz nieczystości stałych, który będzie 

unieważniony i rozpisany ponownie. W styczniu odbiór śmieci pozostanie na starych zasa-

dach. Poinformował o Grupie Producenckiej Drobiu zarejestrowanej w Radomiu, która złoży-

ła projekt budowy 9 kurników w Okrężnicy. Powstały komitety strajkowe przeciwko ich bu-

dowie. Zebrane podpisy mieszkańców winny być wzięte pod uwagę przy opinii do decyzji  

środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska ze względu na czyn-

nik ludzki. 

 Dariusz Dusiński poinformował o rozpoczęciu działalności Klubu Sportowego,  

na który przeznaczono w budżecie Gminy kwotę 30 tys. zł. Tomasz Nędziak prosił o remont 

uszkodzonej barierki przy drodze powiatowej w Wysocinie. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

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

VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 13.00. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


