Protokół nr 30/08
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 4 listopada 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Stan osobowy Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych.
W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.
Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 10.30.
Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Marian Kuś – Wójt Gminy, Mirosław
Madejski – Zastępca Wójta i Mirosława Barbara Witczak – Skarbnik Gminy.

Otwarcia XXX sesji Rady Gminy w Przyłęku w dniu 4 listopada 2008 roku dokonał
Przewodniczący Rady Gminy – Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał przybyłych na sesję.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi wymagane kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał. W wyniku przeprowadzonego głosowania radni
jednogłośnie zatwierdzili następujący porządek obrad:

1. Otwarcie sesji;
2.

Zatwierdzenie porządku obrad;

3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji, tj. 29 września 2008 roku i 8 października
2008 roku;
4. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy;
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 226/XXVII/08 – projekt Nr 1;
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej – projekt Nr 2;
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 232/XXIX/08 w sprawie udzielenia dotacji
dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – projekt Nr 3;
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok
2009 – projekt Nr 4;
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech
kwartałów 2008 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok – projekt Nr 5;
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
– projekt Nr 6;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 224/XXVIII/08 w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2009 – projekt Nr 7;

12. Podjęcie uchwały budżetowej;

13. Informacja od Wójta;
14. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2007;
15. Interpelacje, wnioski i zapytania;
16. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski;
17. Zamknięcie obrad.

Ad. 3.
Bez uwag i zastrzeżeń zatwierdzono jednogłośnie protokoły z poprzednich sesji, tj. Nr 28/08
z dnia 28 września 2008 roku i Nr 29/08 z dnia 8 października 2008 roku.

Ad. 4.
Pani Jadwiga Skoczylas – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy przedstawiła
wnioski i opinie wypracowane podczas posiedzenia odbytego w dniu 20 października 2008 roku
w sprawie założeń do projektu budżetu gminy na 2009 rok oraz do przedłożonych materiałów na
sesję, zaś pani Ewa Molenda – Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej Rady Gminy
przekazała informację z posiedzenia połączonych Komisji Rady Gminy, tj. Budżetowej
i Gospodarczo-Oświatowej, odbytego w dniu 21 października 2008 roku zgodnie z protokołem
Nr 21/2008.

Ad. 5.–6.
Wyjaśnienia do projektu uchwały Nr 1 złożył Wójt Gminy, który poinformował radnych
o zastrzeżeniach Regionalnej Izby Obrachunkowej do uchwały Nr 226/XXVIII/08 z powodu
zawarcia w niej zapisu dotyczącego opłaty targowej w metrach kwadratowych. Ustawa
o podatkach i opłatach lokalnych zaś określa górną granicę opłaty targowej w złotych dziennie
i dlatego należy ją uchylić, a podjąć następną – projekt uchwały Nr 2 przedłożony do
zatwierdzenia Radzie Gminy.
Po wysłuchaniu Rada Gminy w Przyłęku podjęła jednogłośnie następujące uchwały:
1. Nr 239/XXX/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr 226/XXVIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z
dnia 29 września 2008 roku w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty
targowej w 2009 roku;
2. Nr 240/XXX/08 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej.

Ad. 7.
Wójt Gminy przekazał zebranym, że podjęta uchwała Nr 232/XXIX/08 w sprawie udzielenia
dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu winna być uchylona, gdyż nadzór
prawny, tj. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie Zespół w Radomiu, stwierdził, że uchwała
nie jest konieczna, ponieważ można przekazać środki finansowe na zakup samochodów dla policji tylko
w oparciu o porozumienie zawarte z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu – projekt
uchwały Nr 3.
Po wysłuchaniu wyjaśnień Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 235/XXX/08 w sprawie uchylenia
uchwały Nr 232/XXIX/08 w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą
w Radomiu.

Ad. 8.–10.
Wójt Gminy omówił przedłożone Radzie Gminy projekty uchwał Nr 8–10 oraz zapoznał
zebranych ze skutkami obniżenia górnych stawek podatków i opłat lokalnych uchwalonych w roku
2006, co skutkuje zmniejszeniem subwencji na rok 2009. Następnie zaproponował na rok 2009
obniżenie stawki podatku średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2008 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok z kwoty 58,85 zł do kwoty 40 zł.
Nadmienił, że w roku poprzednim obniżono stawkę do 42 zł i prosił o przedstawianie innych
propozycji tego podatku. W dyskusji udział wzięli radni: Mirosław Koniarz, który zaproponował
stawkę 38 zł, i Marek Szymański – wnioskował kwotę 36 zł. Obniżenie motywowali trudnymi
warunkami rolników. Następnie głos zabrał Andrzej Włudarczyk, który zapytał,czy rolnik może
płacić podatek w zbożu zamiast w złotówkach. Odpowiedzi udzielił Wójt, stwierdzając, że ustawa
nie dopuszcza innej formy uiszczenia podatku. Potem prowadzący obrady udzielił głosu radnemu
Sławomirowi Koziełowi, który poinformował, że Gmina Policzna uchwaliła już podatek rolny na
2009 rok w wysokości 45 zł i wnioskowała nawet o podwyżkę podatku w stosunku do roku
poprzedniego. Radny Marek Stępień i Waldemar Czerniak zaproponowali stawkę 40 zł. Uzasadniali
swoją propozycję tym, że wpłynie dużo mniej środków do gminy, a każdy mieszkaniec chce mieć
drogi asfaltowe, nie będzie więc środków na inwestycje. Ponadto stwierdził, że do pozyskiwanych
dotacji z zewnątrz na inwestycje potrzebny jest wkład własny gminy, który należy zabezpieczyć w
budżecie gminy na rok 2009.
Swój zgłoszony wniosek wycofali Mirosław Koniarz i Wójt Gminy. W związku z tym
przewodniczący obrad poddał pod głosowanie zaproponowane stawki w wysokości 36 zł i 40 zł.

Za stawką 36 zł głosowało 5 radnych, a 11 osób wstrzymało się od głosowania. Za stawką 40 zł
głosowało 9 radnych, 5 osób było przeciw, a 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Prowadzący obrady poinformował, że Rada Gminy uchwaliła stawkę podatku rolnego na 2009 rok
w wysokości 40 zł poprzez przyjęcie uchwały Nr 237/XXX/08 w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego
na 2009 rok – 9 osób było za, 5 przeciw, a 1 radny wstrzymał się od głosowania.
Wójt poinformował, że propozycje stawek od środków transportowych przedstawione
w projekcie uchwały Nr 10 pozostały na poziomie roku poprzedniego i nie budziły zastrzeżeń
radnych. Propozycja ceny drewna dla celów podatku leśnego przedstawiona w projekcie uchwały
Nr 8 została obniżona z kwoty 152,53 zł do kwoty 100 zł, która również nie budziła zastrzeżeń. W
wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku przyjęła jednogłośnie uchwały:
1. Nr 236/XXX/08 w sprawie ustalenia ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok
2009;
2. Nr 238/XXX/08 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok.

Ad. 11.
Wyjaśnienia do projektu uchwały Nr 7 złożył Wójt Gminy, który poinformował radnych
o konieczności doprecyzowania zapisów paragrafu 2 uchwały Nr 224/XVIII/08 dotyczących
zwolnień w podatkach od nieruchomości, dlatego też została przedłożona uchwała wprowadzającą
zmiany.
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 234/XXX/08 w sprawie zmiany uchwały
Nr 224/XXVIII/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 29 września 2008 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2009.

Ad. 12.
Po szczegółowym omówieniu projektu uchwały budżetowej przez Mirosławę Witczak
– Skarbnika Gminy Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 241/XXX/08 w sprawie wprowadzenia
zmian w budżecie gminy w 2008 roku.

Ad. 13.
Prowadzący obrady odczytał złożony wniosek do Wójta i Rady Gminy w Przyłęku od
sołtysów o podwyżkę prowizji i diet, który następnie został skierowany przez niego do
rozpatrzenia na posiedzenie Komisji Rady Gminy. Następnie Wójt Gminy zapoznał radę
z projektowaną kwotą subwencji ogólnej dla Gminy na 2009 rok w wysokości 9 670 917 zł

z tego: część oświatowa 5 178 287 zł, część wyrównawcza 4 233 364 zł i część równoważąca
259 266 zł oraz planowanym udziałem gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na
2009 rok to 36,72 proc., co stanowi kwotę 1 020 258 zł. Stwierdził, że po dokonaniu analizy
wynika, że będziemy musieli dołożyć do szkół 90 047 zł, a łącznie z inwestycjami w roku 2009
do oświaty dołożymy około 2 mln zł wraz z dowozem uczniów. Ogólna subwencja będzie
zwiększona, ale równocześnie następuje także wzrost zadań. Poinformował radnych, że do
21 listopada 2008 roku jest możliwość i będzie złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na
dofinansowanie w 50 proc. na przebudowę drogi Lucimia–Andrzejów (Borowiec). Największe
szanse będzie miał wniosek złożony na drogę gminną, która będzie łączyć się z drogą powiatową
lub wojewódzką. Przekazał informację o dokonanej sprzedaży autobusu w drodze przetargu za
kwotę 15 800 zł i o sporządzonym akcie notarialnym dotyczącym zakupu placu z GS SCH
w Przyłęku. W związku z zakupem tego placu planujemy zgrysować trelinkę oraz magazyny po
nawozach, a także budynek szkolny w Łagowie. Zakupiono łódź ratunkową kompletną za około
21 400 zł, drzwi do budynku OSP w Grabowie nad Wisłą współfinansowane przez ZW ZOSP
RP oraz trzy nowe przystanki, z których jeden zamontowano już w Babinie, a następne będą
montowane w miejscowości Barycz i Wólka Łagowska.

Ad. 14.
Prowadzący obrady odczytał informacje z analizy danych zawartych w 19 oświadczeniach
majątkowych osób pełniących funkcje publiczne w Urzędzie Gminy w Przyłęku oraz informacje
z analizy danych zawartych w 14 oświadczeniach majątkowych radnych, przesłane przez
Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zwoleniu pismem Nr 1444/N/66/08/AW z dnia 24
października 2008 roku oraz informację z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za
2007 rok P. Witczak Mirosławy Skarbnika Gminy Przyłęk i P. Wójtowicz Teresy dyr. SPZOZ
Gminy Przyłęk przesłaną pismem Nr NO-182-TS/244/BS/08 z dnia 14 października 2008 roku.
Następnie przedstawił zebranym wyniki analizy oświadczeń majątkowych za 2007 rok Mariana
Kusia – Wójta Gminy i Wojciecha Szmajdy – Przewodniczącego Rady Gminy zawarte w piśmie
Nr BO.VI/0716/183/0/08 z dnia 20 października 2008 roku przesłane przez Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w Warszawie Biuro Ochrony.

Ad. 15.
Pan Wojciech Mazur, sołtys z miejscowości Ławeczko Nowe, zgłosił zerwanie dachu
z przystanku, pan Andrzej Włudarczyk pytał o remont drogi powiatowej w Załazach, a pan
Henryk Madejski zadał pytanie w sprawie remontu drogi w Ławeczku Nowym. Pan Zenon

Kuliński prosił, aby kierować informacje o zaległościach tylko do tych współwłaścicieli, którzy
nie wpłacili podatku, a nie przekazywać upomnień do tych, którzy swoją część uiścili. Andrzej
Sulima poinformował zebranych, że przyszły do niego dzieci z kwiatami podziękować za
przystanek. Podziękowania te przekazał dla Wójta i radnych. Pan Waldemar Czerniak
podziękował za wykonanie asfaltu w Przyłęku (Nadbłocie i Stara Wieś).

Ad. 16.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który miał bieżące informacje przekazane przez Starostę
na temat planowanych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Przyłęk przez Starostwo
Powiatowe w roku 2009. Przekazał, że w roku następnym będzie dokończony remont drogi
powiatowej w miejscowości Stefanów–Grabów nad Wisłą, nie będzie zaś remontu dróg: Załazy,
Lipiny–Lucimia ani Łagów w kierunku Przyłęka. Remont drogi w Ławeczku Nowym jest
zaplanowany na 2010 rok, a na bieżąco należy wyrównać dołki. Ponadto zapoznał zebranych
z przepisami dotyczącymi współwłasności, z których wynika, że każdy z nich ma udział
w każdej części i dlatego mimo zapłaty przez jednego z nich swojej należności ma on dalej
zaległość, jeśli pozostali nie zapłacili.
Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku Pan
Wojciech Szmajda zamknął obrady XXX sesji V kadencji Rady Gminy w Przyłęku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Stanisława Krakowiak

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

Protokół nr 31/08
obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 14 listopada 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Stan osobowy Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych.
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.
Obrady rozpoczęto o godz.13.00, a zakończono o godz. 14.00.
Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Marian Kuś – Wójt Gminy.

Otwarcia XXXI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku w dniu 14 listopada 2008 rok
dokonał przewodniczący Rady Gminy – Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał przybyłych na
sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane
kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. W wyniku przeprowadzonego głosowania radni
jednogłośnie zatwierdzili następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji;
2. Zatwierdzenie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej
Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
– projekt nr 1;
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przyłęk do
ustanowionego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy
Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011”. W ramach programu realizacja projektu
„Przebudowa drogi gminnej Lucimia–Andrzejów (Borowiec)” – projekt nr 2;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie komunalne
na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku – projekt nr 3;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Gminy Przyłęk w ramach Poddziałania
7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Integracja społeczna” – projekt nr 4;
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 162/XVIII/07 Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyłęk
na lata 2007–2113 – projekt nr 5;
8. Podjęcie uchwały w sprawie gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na
lata 2008–2015 – projekt nr 6;
9. Podjęcie uchwały budżetowej;

10. Interpelacje, wnioski i zapytania;
11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski;
12. Zamknięcie obrad.

Ad. 3.
Na salę obrad wszedł radny Marek Szymański.
Wójt Gminy złożył wyjaśnienia do projektu uchwały nr 1 w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych
lub szkoleniach pożarniczych, który należy uchwalić obligatoryjnie na podstawie art. 28 i art. 29 pkt 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229
z późn. zm.). W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku (12 radnych
głosowało za, 2 osoby wstrzymało się) przyjęła uchwałę Nr 242/XXXI/08 w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych

Ad. 4.
Wójt Gminy poinformował radnych o konieczności podjęcia uchwały intencyjnej, która
gwarantuje w budżecie gminy na 2009 rok kwotę 800 000 zł na realizację projektu „ Przebudowy drogi
gminnej Lucimia–Andrzejów (Borowiec), a stanowić ona będzie załącznik do sporządzanego wniosku
– projekt uchwały nr 2.
Po wysłuchaniu wyjaśnień Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie (14 głosami) przyjęła uchwałę
Nr 243/XXXI/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Przyłęk do ustanowionego przez
Radę Ministrów Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008–2011”. W ramach programu realizacja projektu „Przebudowa drogi gminnej
Lucimia–Andrzejów (Borowiec)”.

Ad. 5.
Przedłożony projekt uchwały nr 3 został omówiony przez Wójta Gminy, a następnie Rada
Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 244/XXXI/08 w sprawie przekazania środków trwałych
stanowiących mienie komunalne na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku.
Nadmienił, że Gminna Opieka Pomocy Społecznej w Przyłęku będzie prowadziła księgowość we
własnym zakresie jako samodzielna jednostka organizacyjna od dnia 1 stycznia 2009 roku i dlatego
należy przekazać im sprzęt, tj. komputery, drukarki itp., na którym obecnie pracują.

Ad. 6.
Z uwagi na zbyt krótki czas na realizację zadań z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
„Integracja społeczna” przedłożony projekt uchwały nr 4 został wycofany przez wnioskodawcę
– Wójta Gminy, który przekazał radnym, że będzie on przedkładany Radzie Gminy pod obrady w roku
2009.

Ad. 7.–8.
Przedłożony projekt uchwały nr 5 wprowadza zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego Gminy
Przyłęk na lata 2007–2013 poprzez dodanie dwóch nowych zadań inwestycyjnych, na które zostały
złożone wnioski o dofinansowanie – informacji udzielał Wójt Gminy.
Następnie poinformował on, że w związku z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich zaszła
konieczność opracowania poszerzonej nowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, która
dawałaby możliwość realizacji zadań w zakresie ww. programu, dlatego też został przedłożony projekt
uchwały nr 6.
W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie następujące
uchwały :
1. Nr 246/XXXII/08 w sprawie zmiany uchwały Nr 162/XVIII/07 Rady Gminy w Przyłęku z dnia
17 grudnia 2007 roku w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyłęk na lata
2007–2113,
2. Nr 247?XXXI/08 w sprawie gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata
2008–2015.

Ad. 9.
Po szczegółowym omówieniu projektu uchwały budżetowej przez Panią Zofię Adach Rada
Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę
Nr 248/XXXI/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2008 roku.

Ad. 10.
Radny Zbigniew Suchecki zapytał, co jest z trawą na boisku przy Publicznym Gimnazjum
w Wólce Zamojskiej, skoro był zakaz wstępu.

Ad. 11.

Radni jednogłośnie przychylili się do prośby pani Teresy Wojtowicz, dyrektora SPZOZ Gminy
Przyłęk o dofinansowanie w bieżącym roku remontu kotłowni w Załazach w związku z zaleceniem
dotyczącym ochrony przeciwpożarowej o oddzielenie kotłowni od klatki schodowej poprzez
postawienie ścianki i zamontowanie drzwi ognioodpornych przy jednoczesnym zapewnieniu Wójta
Gminy, że są środki w budżecie tego roku.
Prowadzący obrady powiedział radnym o wizycie pana Jana Rokity, który uskarża się na osoby
nadużywające alkoholu, a przebywające na przystanku autobusowym znajdującym się przy jego posesji
w Mszadli Nowej. W wyniku przeprowadzonej dyskusji radni zdecydowali, aby przystanek został
przeniesiony z powrotem na miejsce, na którym był poprzednio, tj. koło pana Chołuja, jeśli on wyraża
na to zgodę. Radny Sławomir Kozieł poinformował, że policja przeprowadziła kontrolę przy sklepie
i na przystanku w Mszadli Nowej, w wyniku której ukarano już kilka osób.
Po zapoznaniu się z problemem przedstawionym przez radnego Zbigniewa Sucheckiego Wójt
poinformował, że młodzież z gimnazjum w czasie lekcji ćwiczy na boisku. Zachodzi jednak
konieczność skoszenia trawy, dlatego też wstrzymano wejście innych osób na boisko do chwili
wykonania tej czynności.
Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku Pan
Wojciech Szmajda zamknął obrady XXXI nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady Gminy
w Przyłęku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Stanisława Krakowiak

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

