
Protokół nr 5/11 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 15 marca 2011 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji na 15 radnych uczestniczyło 15 osób (zgodnie z załączoną listą obecności),  
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.). 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Marian Kuś – Wójt Gminy i Danuta 
Bocian – Sekretarz Gminy. 

Zaproszeni goście: Waldemar Urbański, Starosta Zwoleński; podkom. Leszek Derlatka,  
zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu; Mirosław Madejski, członek 
Zarządu Powiatu Zwoleńskiego i radny Rady Powiatu w Zwoleniu; Ewa Fijoł, radna Rady 
Powiatu w Zwoleniu; Justyna Lachtara, radna Rady Powiatu w Zwoleniu.  

 

Wojciech Szmajda, przewodniczący Rady Gminy, przed rozpoczęciem obrad powitał 
zaproszonych gości i zebranych, a następnie dokonał otwarcia V sesji VI kadencji. 
Przedstawił propozycję zmian porządku obrad polegające na wprowadzeniu dodatkowych 
punktów: „Wystąpienie zaproszonych gości”, „Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy”,  
„Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu 
Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – projekt nr 6”, „Podjęcie 
uchwały w sprawie zmian do uchwały nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 
2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2011 r. – projekt nr 7”. 
W wyniku kolejno przeprowadzonych głosowań Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propo- 
nowane zmiany. 

 

 

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Wystąpienie zaproszonych gości 



4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. IV, sesji 

5. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 1 

7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk – projekt nr 2 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 31/IV/11 Rady 
Gminy w Przyłęku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia Gminy  
do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki – projekt nr 3 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Prze- 
mocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie – projekt nr 5 

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Inter- 
dyscyplinarnego dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – projekt nr 4 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości 
Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – projekt  
nr 6 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do uchwały nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku  
z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  
w Gminie Przyłęk na 2011 r. – projekt nr 7 

13. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 rok 

14. Podjęcie uchwały budżetowej 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finan- 
sowej Gminy Przyłęk na lata 2011–2016 – projekt 

16. Interpelacje i zapytania 

17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 

18. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

 Prowadzący obrady oddał głos Waldemarowi Urbańskiemu, Staroście Powiatu Zwo- 
leńskiego, który podziękował za zaproszenie na sesję. W swoim wystąpieniu opowiedział się  
za zrównoważonym rozwojem całego powiatu. Stwierdził, że zadania powiatu stykają się  



z zadaniami poszczególnych gmin i ukierunkowane są na zaspokajanie potrzeb mieszkańców. 
Współpraca powiatu z władzami Gminy układała się dobrze. Niejednokrotnie dotacje 
udzielane przez Gminę Przyłęk były pomocne przy podejmowaniu decyzji związanych  
z inwestycjami drogowymi. Poinformował, że w roku bieżącym na terenie Gminy Przyłęk 
będą realizowane następujące zadania: przebudowa drogi powiatowej nr 4531 W Lipiny – 
Lucimia na odcinku7 km oraz drogi nr 1937 W Chotcza – Lucimia, których wartość wyniesie 
3 mln zł, z czego 600 tys. zł będzie stanowić udział własny powiatu zwoleńskiego. Stwierdził, 
że największym mankamentem jest brak środków finansowych uniemożliwiający 
przyśpieszenie przebudowy drogi Łagów – Przyłęk (najgorsza droga) oraz 300 m.b. odcinek 
drogi w Załazach. Zwrócił się z prośbą o współfinansowanie przez Gminę tego odcinka drogi 
do wysokości 15 tys. zł. Niewątpliwie wpłynie to na termin jej realizacji w roku 2011. 
Nadmienił, że w powiecie na to zadanie zaplanowano 50 tys. zł. Przekazał, że ustawa  
o finansach publicznych nie pozwala na zadłużenie, by nie utracić zdolności finansowej. 
Realizacja dużych inwestycji prowadzona jest w oparciu o środki zewnętrzne. Podziękował za 
dotychczasową współpracę i życzył owocnych obrad. Mirosław Koniarz, radny, zwrócił się 
do Starosty z zapytaniem o możliwości przebudowy drogi do Łagowa, Zenon Marsula prosił 
o dokończenie budowy chodnika o długości 50 m.b. w Pająkowie dla końcowego 
gospodarstwa, a Beata Kędzierska prosiła o poparcie apelu w sprawie poczty w Przyłęku. 
Odpowiadający na pytanie Beaty Kędzierskiej Starosta Zwoleński prosił, aby na przyszłość 
przekazywać pisma również do wiadomości powiatu. Zapewnił, że zredaguje i prześle ze 
swojej strony pismo do poczty polskiej. Poinformował, że w roku 2011 r. ze względu na brak 
środków zaplanowano tylko remont drogi powiatowej Przyłęk – Łagów.  

 Prowadzący obrady udzielił głosu Leszkowi Derlatce, zastępcy komendanta Komendy 
Powiatowej Policji w Zwoleniu, który poinformował o likwidacji Posterunku Policji  
w Przyłęku, spowodowanej względami oszczędnościowymi, i utworzeniu „Punktu przyjęcia 
interesantów” w obecnych pomieszczeniach. Przeniesienie etatów do Zwolenia spowoduje 
lepsze ich zagospodarowanie bez uszczerbku dla nadzoru. Jeśli zajdzie konieczność po- 
dyktowana analizą zagrożeń zostanie zwiększony nadzór. Zwrócił się z prośbą do radnych  
o podjęcie decyzji w sprawie współfinansowania zakupu samochodu terenowego, który jest 
niezbędny, aby dojechać na tereny podmokłe, zalesione i powodziowe. Poprzedni samochód 
terenowy został przeniesiony do Płocka podczas zagrożenia powodziowego. Planuje się zakup 
własnego samochodu za 100 tys. zł przy wsparciu samorządów, którego przełożeni nie 
przesuną i nie zabiorą na inny teren. Nadmienił, że pozostałe gminy są przychylne temu 
zamierzeniu. 

 Beata Kędzierska zapytała, w jakich godzinach będzie czynny „Punkt obsługi 
interesantów”. Zastępca komendanta poinformował, że punkt czynny będzie w godzinach 
najwygodniejszych dla interesantów w ramach dyżurów.  

 W dalszej części obrad Krzysztof Markowski, przedstawiciel Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Zwoleniu, przybliżył zebranym sprawę związaną z zakupem materiału 
siewnego z centrali i pozyskaniem zwrotu kosztów jego zakupu. 



 Następnie Mirosław Madejski, radny Rady Powiatu Zwoleńskiego, serdecznie podzię- 
kował w imieniu wszystkich radnych powiatowych z terenu Gminy mieszkańcom Gminy, 
którzy oddali na nich swój głos w wyborach samorządowych. Przyrzekł, że postarają się 
godnie reprezentować Gminę w powiecie.  Zaprosił chętnych na konsultacje do Urzędu 
Gminy  
po godzinach pracy po 15-ej. 

 

Prowadzący obrady ogłosił 10-minutową przerwę. 

 

Ad. 4. 

 

 Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z IV sesji. 

 

Ad. 5. 

 Teresa Woźniak jako przewodnicząca odczytała wnioski z posiedzenia komisji 
rewizyjnej odbytego w dniu 25 lutego 2011 roku na podstawie protokołu, Elżbieta Madejska, 
przewodnicząca komisji budżetowej, zapoznała radnych z opinią zawartą w protokole  
nr 3/2011 z posiedzenia odbytego 9 lutego 2011 roku, a następnie Ewa Molenda, 
przewodnicząca komisji gospodarczo-oświatowej, przedstawiła zebranym wnioski i opinie 
zgodnie z protokołem nr 3/2011 z dnia 9 lutego 2011 roku. 

 

Ad. 6.  

 Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały nr 1, w którym Rada Gminy wyraża zgodę 
na nieodpłatne przejęcie na rzecz Gminy Przyłęk od Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości 
Rolnych nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,08 ha, oznaczonej numerem 1135, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Ignacowa. Wyjaśnił, że na tej nieruchomości zamieszkują 
Roman i Wanda Wojasowie z trójką dzieci. Ich sytuacja materialna (rodzina o niskich 
dochodach) nie pozwala na wykupienie tej działki. Złożyli oni stosowne oświadczenie 
Agencji Nieruchomości Rolnych, która zaproponowała im wykup. Ponadto budynek jest  
w złym stanie technicznym. Po przejęciu tej nieruchomości najemcy będą płacić czynsz.  

Dariusz Dusiński, radny, zasugerował, aby nie składać deklaracji i nie obciążać się takimi 
rodzinami, tylko jasno deklarować pomoc doraźną, nie stwarzając okazji dla innych rodzin  
o takim statusie. 

Wójt stwierdził, że zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy o samorządzie gminnym 
zadaniem własnym Gminy jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i należy te zadania 



ustawowe wykonywać. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie 
przyjęła uchwałę nr 34/V/11 w sprawie nabycia nieruchomości. 

 

Ad. 7. 

Wnioskodawca przedłożył projekt uchwały nr 2 w związku z tym, iż 16 grudnia 2010 r. 
wygasła 4-letnia kadencja Rady Społecznej SPZOZ Gminy Przyłęk. Marian Kuś, wójt, 
przekazał, że skład Rady Społecznej jest taki, jak w poprzedniej kadencji. Radni nie zgłaszali 
uwag do projektu. Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie, w wyniku którego Rada 
Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 35/V/11 powołania Rady Społecznej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 8. 

 Maria Madejska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, 
przedstawiła wprowadzone zmiany do uchwały nr 31/IV/11, podjętej 26 stycznia 2011 r., 
polegającej na zmianie kwot wynikających z zaokrągleń o 1 grosz. w paragrafach wydatków, 
a zawartych w projekcie uchwały nr 3. Omówiła plan realizacji Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, który był wdrażany po raz pierwszy w 2009 r., następnie w 2010 i po raz 
trzeci w 2011 r. Zgłaszane przez radnych uwagi, „co się kryje za paragrafami”, i chęci 
większego wpływu na wybór kierunków działań POKL, będą wzięte pod uwagę na przyszłość 
(opis poszczególnych paragrafów z wyjaśnieniem, co oznaczają), aby mogli oni uczestniczyć 
w proporcjach i poczynaniach przy realizacji tego typu projektów – przekazał Wójt.  
Maria Madejska dodała, że GOPS w Przyłęku działa w oparciu o wytyczne w generatorze 
wniosków, które są obligatoryjne. 

Prowadzący obrady poddał projekt uchwały nr 3 pod głosowanie, w wyniku którego Rada 
Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę 36/V/11 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały  
nr 31/IV/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie przystąpienia 
Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki. 

 

Ad. 9.–10. 

 Maria Madejska przekazała zebranym informację o konieczności przyjęcia: Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie na lata 
2011–2014 (projekt nr 5), jak również Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 
na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (DzU  
nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) – projekt nr 4. Ponadto przekazała, że skład zespołu 
interdyscyplinarnego zostanie powołany zarządzeniem Wójta. Osoby wchodzące w skład  



spoza Gminy będą pracować społecznie, pozostali w godzinach pracy. Radni nie zgłaszali 
uwag do tych projektów. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie następujące 
uchwały: nr 37/V/11w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy w Rodzinie i nr 38/V/11 w sprawie przyjęcia 
Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego dotyczącego trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 

 

Ad. 11. 

 Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały nr 6, dotyczący wyrażenia zgody  
na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą  
w Radomiu nieruchomości zabudowanej budynkiem dwukondygnacyjnym i garażami,  
w której znajduje się siedziba posterunku policji, położonej w Lipinach, oznaczonej  
w ewidencji gruntów jako działka nr 167 o powierzchni 3196 m² oraz lokalu mieszkalnego. 
Wyjaśnił, że w związku z likwidacją Posterunku Policji w Przyłęku Gmina nabędzie całość,  
a sporządzona zostanie umowa użyczenia na  dwa pomieszczenia z Komendą Powiatową 
Policji w Zwoleniu. Uchwała poprzednia, tj. 356/LII/10 z dnia 2 czerwca 2010 r., utraci moc  
z dniem przyjęcia projektu uchwały nr 6. Uwag nie wnoszono. 

 Po przeprowadzonym głosowaniu Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 39/V/11  
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa – 
Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. 

 

Ad. 12. 

 Mirosław Madejski, przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok, omówił wprowadzone zmiany 
do uchwały nr 17/III/10 podjętej dnia 30 grudnia 2010 roku, wynikające z konieczności 
wprowadzenia niewykorzystanych środków finansowych z 2010 r. w wysokości 10 935 zł,  
a zawarte w projekcie uchwały nr 7.  

 Wojciech Szmajda poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 7, w wyniku którego 
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 40/V/11 w sprawie zmian do uchwały  
nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia gminnego 
programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii w Gminie Przyłęk na 2011 r.   

 

 
 



Ad. 13. 

 Szczegółowe sprawozdanie z działalności GOPS w Przyłęku za rok 2010 (w załą- 
czeniu do protokołu) omówiła Maria Madejska. Radni zapoznali się z tym sprawozdaniem 
wcześniej i nie wnosili uwag ani nie zadawali pytań. 

 

Ad. 14.–15. 

 W tym punkcie obrad Skarbnik Gminy omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011–2016 zawarte w projekcie, a związane z wpro- 
wadzonymi zmianami w uchwale budżetowej na rok 2011 – projekt. 

 Prowadzący obrady poddał kolejno pod głosowanie projekty uchwał, w wyniku 
których Rada Gminy w Przyłęku przyjęła uchwały: nr 41/V/11 w sprawie wprowadzenia 
zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk nas lata 2011–2016 i uchwałę  
nr 42/V/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 r. 

Ad. 16.–17. 

 Wojciech Szmajda poinformował zebranych o wpływie pisma z dnia 14 marca 2011 r. 
Ewy Rogali, sołtysa sołectwa Lipiny, z prośbą o ustanowienie dojazdu do pół (działek nr 106, 
116, 118, 123, 124, 133, 134, 135, 136, 142, 145, 148, 149, 151, 152) z drogi publicznej 
(powiatowej Zwoleń–Janowiec). Na prośbę przewodniczącego Rady Gminy Ewa Rogala 
wyjaśniła, że wcześniej dojeżdżali rowem melioracyjnym. Z chwilą postawienia ogrodzenia 
przy zjeździe do rowu melioracyjnego właściciele działek jeździli przez działkę Dariusza 
Dusińskiego, a później przez działkę 106 Grażyny Figury. Otrzymali pismo od Starosty 
Zwoleńskiego niezezwalające na przejazd rowem melioracyjnym. Ponadto dodała, że 
wytyczenie drogi koniecznej przez sąd jest bardzo kosztowne i wiąże się z opłatami 
mieszkańców za przejazd. Prosiła Wójta o ustosunkowanie się do tego problemu.  

Pan Marian Kuś wyjaśnił, że powoływanie się na art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest nieporozumieniem, ponieważ „Zaspakajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania 
własne obejmują sprawy: 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego”. Przedstawiony więc problem nie dotyczy drogi gminnej. Ponadto oznajmił, że 
działka nr 106 ma dostęp do drogi powiatowej. Wykup gruntów pod tą drogę nie wchodzi  
w grę, ponieważ jest to koszt 100–150 tys. zł (zbyt duża liczba działek, a podział każdej 
kosztuje). Gmina nie będzie partycypować w kosztach sądowych przy wytyczeniu drogi 
koniecznej. Prosił o spotkanie z sołtysem, a później z właścicielami, aby wynegocjować 
dostęp do dojazdu.  

Prowadzący obrady odczytał pismo nr BR.0022.4.2011 z dnia 14 marca 2011 r. od Zarządu 
Powiatu w Zwoleniu z propozycją wspólnego sfinansowania przebudowy drogi powiatowej 
Nr 4522W Załazy – Zamość na odcinku o długości 300 m.b. Radni zdecydowali rozpatrzyć 
wymienione pismo na posiedzeniach komisji.  



Ryszard Bienias zapytał o kruszywo (kilka samochodów) do Łagowa i prosił  
o oświetlenie uliczne dla 6 posesji, a Dariusz Dusiński prosił o kruszywo do „Pomysłowa”  
w kierunku Andrzejowa oraz zasygnalizował o śmieciach na przystanku w Lipinach,  
ciasnocie, jaka panuje w sali narad, i zalesieniu drogi w Ignacowie przez Lasy Państwowe,  
co spowodowało przejazdy mieszkańców przez jego działkę (droga od figurki do 
Łaguszowa). 

Odpowiadający na pytania Wójt stwierdził, że utrzymanie czystości w naszej Gminie jest 
zadaniem własnym. Przekazał, że osiadł grunt przy moście w Andrzejowie i dlatego będzie 
wyremontowany odcinek drogi do mostu. Z chwilą przejęcia pomieszczeń po Poste- 
runku Policji w Przyłęku zostaną one zagospodarowane na potrzeby GOPS w Przyłęku,  
a pomieszczenia obecnie używane przez GOPS zostaną przeznaczone na wygodniejszą salę 
narad. Podjęto już uchwałę intencyjną o nieodpłatnym przejęciu nieruchomości wraz  
z lokalem mieszkalnym (obecny lokator będzie płacił opłaty wynikające z wynajmu lokalu  
do Urzędu Gminy) od Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. 

Witold Markowski, sołtys sołectwa Zamość Stary, zgłosił problem bocianiego gniazda oraz 
prosił o tablicę ogłoszeniową z nazwą „Sołtys”.  

W wyniku dyskusji przyjęto do realizacji 12 takich tablic dla: Zamość Stary, Baryczka, 
Mierziączka, Kulczyn, Pająków, Łagów, Przyłęk, Babin, Wólka Łagowska, Ignaców, 
Andrzejów i Rudki oraz teczek i kalkulatorów dla nowych sołtysów.  

Mirosław Koniarz prosił o postawienie w miejscowości Mszadla Dolna znaku kierunkowego 
– Mszadla Nowa, zaś Mirosław Madejski przekazał informację dotyczącą powstania 2 klas 
licealnych o profilu policyjnym i strażackim w Zespole Szkół w Zwoleniu. Dodał, że 
licealiści ci otrzymają dodatkowe punkty przy przyjęciu na studia o tych kierunkach. 

Beata Kędzierska ponowiła prośbę w sprawie zbierania podpisów mieszkańców celem 
utrzymania Urzędu Pocztowego Poczty Polskiej SA w Przyłęku. 
           Wójt przekazał, że nowy prezes Poczty Polskiej SA odstąpił od likwidacji niektórych 
placówek na razie do czerwca 2011 r. Ponadto prosił zebranych o poinformowanie osób, które 
chcą skorzystać z porady prawnej radcy prawnego, zatrudnionego przy Urzędzie Gminy  
w Przyłęku, żeby wcześniej dokonywali zgłoszeń u p. Stanisławy Krakowiak (2osoby 
tygodniowo w godzinach 11.30–12.30). 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku – pan 
Wojciech Szmajda – zamknął obrady V sesji nadzwyczajnej VI kadencji Rady Gminy  
w Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


