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Protokół nr 37/2013 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 25 września 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. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

3. Sołtysi – zgodnie z załączoną listą obecności 

Przebieg sesji 

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

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał 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 wprowadzenie dodatkowo do porządku obrad projektów 

uchwał jako punkty: 6a. „Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych 

na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą 

»Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk« – projekt nr 5”;  

6b. „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk jako partnera do realizacji 

projektu »Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych  

w szkołach z terenu woj. mazowieckiego« w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

na lata 2007‒2013 – projekt nr 6”; 6c. „Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  

i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 7” i 6d. „Podjęcie uchwały  

w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 8”. Zwrócił się do radnych z zapytaniem,  
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czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym 

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

przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycje 

zmian. Porządek obrad po zmianach przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie sesji; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich, tj. XXXIV i XXXV, sesji; 

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się Wieloletniej  

Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji 

kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r.  

a) opinia o przedłożonej Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyłęk, 

Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i Informacji jednostek 

określonych w art. 9 pkt. 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2013 r.  

– Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu;  

b) opinie i wnioski Komisji Rady Gminy. 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk w 2013 r. – projekt nr 1; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – projekt nr 2; 

6a. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową  

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa biblioteki 

Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk” – projekt nr 5; 

6b. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk jako partnera do realizacji 

projektu „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans edukacyjnych  

w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

na lata 2007‒2013 – projekt nr 6; 

6c. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości  

wynagrodzenia za inkaso – projekt nr 7; 

6d. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 8; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013‒2020  

– projekt nr 3; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013  

– projekt nr 4; 
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9. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy; 

10. Zapytania i interpelacje; 

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje. 

 

Ad. 3.  

 Przewodniczący Rady oznajmił, że radni nie zgłosili uwag do protokołów z XXXIV  

i XXXV sesji wyłożonych do wglądu w Biurze Rady. W związku z powyższym stwierdził,  

że wymienione wyżej protokoły uważa się za przyjęte. 

 

Ad. 4 (a.–b.) 

 Prowadzący obrady powiedział, iż radni otrzymali Zarządzenie nr 59/2013 r. Wójta 

Gminy w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, 

kształtowaniu się wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania 

planu finansowego instytucji kultury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2013 r.  

i zapoznali się z nim na posiedzeniach stałych komisji. Z uwagi na brak pytań Elżbieta 

Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady, zapoznała zebranych z treścią Uchwały Nr Ra. 

304.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  

4 września 2013 r. w sprawie: opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyłęk informacji  

o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2013, kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury  

i SPZZZ. 

Teresa Woźniak jako Przewodnicząca odczytała pozytywną opinię z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej na podstawie protokołu nr 30/2013 z dnia 20 września 2013 r.  

Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przekazała 

informację z pracy tej komisji w oparciu o protokół nr 29/2013 z dnia 24 września 2013 r. 

Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła wnioski  

z posiedzenia komisji zgodnie z protokołem nr 29/2013 z dnia 3 września 2013 r. 

 

Ad. 5. 

 Wójt Gminy przedkładając projekt uchwały nr 1, poinformował, że program opieki 

nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt jest obligatoryjny  
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i konieczny z uwagi na przesłane pismo nr LEX.R.40.99.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r.  

przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Prawny Oddział w Delegaturze-Placówce 

Zamiejscowej w Radomiu w sprawie jak najszybszego podjęcia stosownej uchwały  

na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (DZ. U.  

z 2013 r. poz. 856). Wyjaśnił, że do tej pory przygotowane dwa projekty uchwał nie zostały 

zamieszczone w porządku obrad, ponieważ Powiatowy Lekarz Weterynarii w Zwoleniu 

wydał dwie negatywne opinie do przedkładanych programów z powodu podpisania przez 

Gminę umowy na umieszczanie odłowionych psów w hotelu zamiast w schronisku jak 

przewiduje ustawa. Wiadomo, że schroniska są przepełnione i nie są w stanie podpisywać 

kolejnych umów z nowymi podmiotami. Gmina dokona aneksu do ww. umowy, dodając 

zapis, iż przekazane psy będą podlegać kastracji i sterylizacji oraz będzie można 

przeprowadzać kontrole tych zwierząt. 

Dariusz Dusiński oznajmił, że może należy wystosować do ustawodawcy monit  

z naszej Gminy w sprawie szczegółowych przepisów dotyczących zwierząt ‒ a co z prze- 

pisami dotyczącymi bezdomnych ludzi? Jego zdaniem przepisy bardziej otaczają opieką 

zwierzęta niż ludzi, a powinno być odwrotnie. 

Beata Malesa przekazała informację zawartą w raporcie NIK-u, publikowaną również 

w „Gazecie Wyborczej”, o wychwyconych w trakcie kontroli błędach w ustawie o ochronie 

zwierzą, która jest w dużym stopniu niewykonalna dla gmin. Wytknięto ustawodawcy, że nie 

zabezpiecza środków na zakres nałożonych zadań poprzez tę ustawę. Schronisk jest za mało, 

a nowe nie powstaną, jeśli ustawa nie zagwarantuje dotacji na ten cel. Nałożenie obowiązku 

budowy schronisk Gminie wiąże się z dużym obciążeniem finansowym. Jej zdaniem nie ma 

co porównywać problemów bezdomnych ludzi i bezdomnych psów, ponieważ są to dwa 

różne problemy, które należy rozwiązywać. 

Wójt Gminy stwierdził, że każdy może mieć własny pogląd na tę sprawę, ale Gmina 

musi działać zgodnie z prawem.  

Wojciech Szmajda zauważył, że sami częściowo przyczyniamy się do zwiększania 

populacji zwierząt, ponieważ mieszkańcy wypuszczają swobodnie psy szczególnie nocą.  

Za niechciane pieski trzeba słono płacić (przekazanie jednego do schroniska kosztuje Gminę, 

czyli nas wszystkich, 1 800 zł za jednego). Nie pomnażajmy więc sami sobie takich 

problemów. 



5 

 

Beata Malesa dodała, że wielu problemów można uniknąć poprzez czipowanie psów, 

ale muszą najpierw znaleźć się odpowiednie zapisy ustawowe. Trzeba również reagować  

w przypadkach gdy psy atakują rowerzystów. 

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie jawne 

projektu uchwały nr 1. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła 

jednogłośnie Uchwałę nr 227/XXXVII/13 w sprawie przyjęcia programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przyłęk 

w 2013 r. 

 

Ad. 6. 

 Wójt Gminy omówił projekt uchwały nr 2, w którym wprowadzono zmiany  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii, tj. w dziale IV. Plan wydatków gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2013 r. 

Zmiany polegają na zmniejszeniu kwoty wydatków z poz. 7. „Kolonie, wycieczki, obozy  

dla dzieci z rodzin patologicznych” o 3000 zł i wprowadzenie tej kwoty do planu wydatków 

na realizację programu „Zakup kontrolowany” w ramach kontroli przestrzegania zasad  

i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zakup 

kontrolowany będzie polegać na dotarciu przedstawicieli firmy do sklepów sprzedających 

alkohole ‒ poprzez podstawienie osoby niepełnoletniej proszącej o sprzedaż alkoholu nabędą 

informację (okaże się), czy sprzedawca wylegitymował taką osobę celem ustalenia jej wieku. 

Sprzedawca otrzyma pouczenie i zostanie przeszkolony o tym, w jaki sposób należy 

postępować w tej kwestii. Powinno to przynieść określone rezultaty, ponieważ w tym temacie 

jest dużo do zrobienia. 

Wyjaśnił, że organizacja kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych nie doszła  

do skutku (środki zostały), gdyż rodzice nie zgłosili dzieci. Obecnie trwają przygotowania 

związane z organizacją wycieczki dla tych dzieci. Jeśli uda się to zrealizować, wówczas 

środki zostaną wydatkowane. 

Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego projektu uchwały nr 2. 
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W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przez Wojciecha Szmajdę Rada 

Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 228/XXXVII/13 w sprawie zmian w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

Ad. 6 (a.‒c.) 

 Wójt Gminy przedłożył trzy projekty uchwał nr 5‒7 (poprawki uzgodnione z RIO), 

które Rada uchyliła we własnym zakresie na poprzedniej sesji. W projekcie uchwały nr 5, 

tzw. intencyjnej, została skreślona kwota dotacji, zaś w projekcie nr 6 wykreślono wartość 

projektu i kwotę dofinansowania, ponieważ są one zamieszczone w uchwale budżetowej na 

2013 r. oraz w WPF na lata 2013‒2020. Natomiast w projekcie uchwały nr 7 dopisano 

imiennie inkasentów do poszczególnych sołectw, wykreślono załącznik do uchwały  

w sprawie oświadczenia o odpowiedzialności materialnej, ponieważ można te zapisy 

uregulować wewnętrznie. Ponadto dostosowano termin rozliczenia inkasentów do podjętej 

wcześniej uchwały. Radni nie mieli uwag. 

Przewodniczący obrad, Pan Szmajda, przeprowadził kolejno głosowanie jawne 

przedłożonych projektów, w wyniku których Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę  

nr 229/XXXVII/13 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na dotację celową  

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa biblioteki 

Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk” , Uchwałę 230/XXXVII/13 w sprawie przystąpienia 

Gminy Przyłęk jako partnera do realizacji projektu „Równy start dla wszystkich. Program 

wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007‒2013 oraz Uchwałę nr 231/XXXVII/13 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

Ad. 6d. 

 Wójt Gminy przedłożył projekt uchwały nr 8 w związku z budową drogi Mierziączka–

‒Grabów nad Wisłą. Po dokonaniu pomiarów geodezyjnych okazało się, że Gmina jest 

właścicielem drogi gminnej tylko o szerokości 1,70 m. Aby można było wybudować drogę  



7 

 

o szerokości 3 m, należy wykupić część drogi od dotychczasowych właścicieli, tj. 1369 m3. 

Radni nie zgłosili uwag. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego projektu uchwały nr 8 Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 232/XXXVII/13 w sprawie nabycia nieruchomości. 

 

Ad. 7.–8. 

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

WPF na lata 2013‒2020 i zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć wraz z objaśnieniami do projektu 

uchwały nr 3. Potem przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej na 2013 r.  

‒ projekt uchwały nr 4, w której zmniejszono dochody budżetu Gminy o 40 820 zł. Ustalono 

dochody o łącznej kwocie 19 367 423,41 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy również  

o kwotę 40 820 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 21 950 386,41 zł. Zmniejszono 

wydatki inwestycyjne o kwotę 20 000 zł i ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych  

w wysokości 3 408 093 zł. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. Szczegółowo 

omówiła załącznik nr 1 do uchwały, tj. Plan dochodów budżetu na 2013 r. – zmiany,  

tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetowych na rok 2103 – 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 3 i 4, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę  

nr 233/XXXVIII/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013‒ 

‒2020 i Uchwałę nr 234/XXXVIII/13 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2013. 

 

Ad. 9. 

 Wójt Gminy poinformował szczególnie zebraną publiczność (radni zostali zapoznani 

na sesji nadzwyczajnej) o zadaniach inwestycyjnych, których nie uda się zrealizować w roku 

bieżącym, podając ich przyczyny, o realizacji zadań w toku oraz inwestycjach już 

wykonanych. Oznajmił, że jest zadowolony z wykonania budżetu za I półrocze 2013 r., gdyż 

po raz pierwszy Regionalna Izba Obrachunkowa, opiniując przesłaną informację z wykonania 

budżetu Gminy za I półrocze 2013 r., nie zarzuciła Gminie, iż może nie wykonać 
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zaplanowanych zadań inwestycyjnych do końca roku. RIO stawiała pod znakiem zapytania 

wykonanie zadań inwestycyjnych przez kilka lat, jak się okazywało, niesłusznie. W latach 

poprzednich rozpoczynaliśmy zadania inwestycyjne w maju i czerwcu, co powodowało,  

że wykonanie tych zadań następowało w II półroczu. W roku bieżącym Gmina ogłaszała 

przetargi już na początku roku, uzyskując w ten sposób niższe ceny, ponieważ w tym okresie 

zgłaszało się więcej oferentów i wcześniej można było rozpocząć wykonywanie  

zaplanowanych inwestycji, szczególnie drogowych. Za I półrocze 2013 r. Gminie udało się 

uzyskać nadwyżkę w wysokości 500 tys. zł (wynikającą z kwot poprzetargowych).  

Następnie Wójt Gminy poinformował zebranych o przystąpieniu Gminy jako partnera 

do realizacji projektu „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego”  

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poinformował o tym, jakie 

kryteria należy spełnić, aby zostać ostatecznym beneficjentem, oraz o terminie składania 

formularzy zgłoszeniowych na uzyskanie bezpłatnie komputera z dostępem do internetu.  

Sekretarz Gminy rozdała zebranym ulotki w ww. sprawie, prosiła o poinformowanie 

mieszkańców i wywieszenie doręczonej informacji na tablicach ogłoszeń oraz udzieliła 

szczegółowych niezbędnych wskazówek związanych ze złożeniem formularza przez 

zainteresowane osoby. 

 

Ad. 10.–11. 

Łukasz Badeński ponownie zgłosił sprawę konieczności przekopania rowu  

melioracyjnego w Stefanowie. Prosił zebranych o przemyślenie rozwiązania tego problemu. 

Wójt miał obawy związane ze sfinansowaniem tego zadania, ponieważ Gmina nie jest 

właścicielem tego rowu, a Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Zwoleniu też się do niego 

nie przyznaje. Poinformował, że rów ten odbierał wodę z Mierziączki w kierunku Babina.  

Z biegiem czasu został częściowo zasypany przez mieszkańców w celu dojazdu do własnych 

pól zamiast objazdu naokoło. Podczas ulewnego deszczu tego roku okazało się, że spływająca 

woda rowem pozatapiała zabudowania dlatego, że był niedrożny. Ponadto Wójt oznajmił, że 

ten rów w swoich zasobach miała melioracja, która w pewnym roku pozbyła się go.  

Dariusz Dusiński zaproponował wykorzystanie środków powodziowych do wyko- 

nania tego zadania. 
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Sołtys Tomasz Nędziak zgłosił również podobne zdarzenie w Wysocinie. Spływająca 

woda rowem zalewa p. Okonia, ponieważ dalej część rowów jest zasypanych i woda nie 

spływa, tylko rozlewa się na drogę. 

Andrzej Włudarczyk jako przedstawiciel Rejonowego Związku Spółek Wodnych 

stwierdził, że można skorzystać ze środków powodziowych przy zagrożeniu powodziowym. 

W odpowiedzi na ww. wyjaśnienie Wójt Gminy zapytał, czy Spółka Wodna ‒ w 

ramach przekazywanych środków co roku przez Gminę za odprowadzanie wód opadowych 

(jako jedyna w powiecie) ‒ może i czy zobowiązuje się do wykonania tego zadania. 

Andrzej Włudarczyk odpowiedział, że usługę może zrobić, dając fachową pomoc,  

a za wykonanie Gmina musi zapłacić. 

 Wojciech Szmajda zaproponował, aby Andrzej Włudarczyk jako przedstawiciel 

Spółek Wodnych dokładnie omówił ten temat z Zarządem i przekazał wiążącą informację 

odnośnie zgłaszanego problemu przez radnego Łukasza Badeńskiego na następnej sesji. 

Wójt Gminy prosił o wyjaśnienie, dlaczego żadna inna gmina, powiat ani 

województwo nie płaci Spółce Wodnej za odprowadzenie wód opadowych. 

Zenon Marsula poruszył problem dotyczący niedrożności rowu na Wólce Łagowskiej 

przy drodze powiatowej (zalewa p. Kusia i p. Burka), który był zgłaszany na wiosnę (lato już 

minęło i nic nie dzieje się w tej kwestii). Podobna sprawa była zgłaszana w Pająkowie, też 

przy drodze powiatowej (zalewa p. Małka, sołtysa). 

Sołtys Janaczek Marzena prosiła o interwencję w  Zamościu Nowym, ponieważ przy 

obfitych opadach spływająca woda podmywa rolnikowi ogrodzenie przy drodze gminnej.  

Wójt Gminy odpowiadając p. sołtys, stwierdził, że droga gminna ma 12 m szerokości, 

od krawędzi drogi po 3 m po jednej i drugiej stronie nikt nie ma prawa stawiać ogrodzenia. 

Rolnik z Zamościa Nowego sam sobie jest winny, że mu podmywa ogrodzenie, gdyż postawił 

płot na drodze gminnej. 

Sołtys z Grabowa nad Wisłą zgłosiła, że inkasent od pól roku nie pobiera opłaty  

za wodę w tej miejscowości. Jadwiga Kilijanek zapytała, co z opłatami, jeśli nie odbierają 

odpadów komunalnych w Okrężnicy. 
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Wójt Gminy natychmiast nakazał osobie zajmującej się pobieraniem opłaty za wodę  

o pobranie opłaty od tych osób, u których jeszcze nie był, i następnego dnia ma powiadomić  

o wykonaniu tego zadania. Prosił o zgłaszanie miejsc, z których nie odbiera się odpadów  

‒ Gmina będzie interweniować aż do skutku. Opłaty należy uiszczać ‒ nawet jeśli nie 

odebrano odpadów w jednym miesiącu, to odbiorą w drugim. 

 Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, 

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

VI kadencji Rady Gminy o godz. 11.30. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak    Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


