
PROTOKÓŁ Nr II/02
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 11 grudnia 2002 roku

Sesję Rady Gminy o godz. 12-tej otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rajmund
Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad.
Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 15 radnych, co stanowi
100 % składu Rady.

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:
Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – Ewa Kozioł
Sekretarz Gminy – Elżbieta Deska
Kierownik Referatu Rolnictwa – Robert Deska
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego – Mirosław Czarnecki
Radca prawny – mgr Jadwiga Bus
oraz zaproszeni do udziału w sesji radni Rady Powiatu i dziennikarze : Pani Joanna Bar z
“Gazety Częstochowskiej” oraz Pan Tomasz Zaborowicz z “Dziennika Zachodniego”.
Przewodniczący Rady wspólnie z Wójtem Gminy wręczyli kwiaty i złożyli gratulacje z racji
wyboru  do  Rady  Powiatu  radnej  Pani  Marii  Stępień  oraz  radnemu  Panu  Gabrielowi
Knapowi.
Zaproszenie  do  udziału  w  sesji  przesłano  również  dwóm  pozostałym  radnym  Rady
Powiatu  z  naszego  okręgu,  ale  Pan  Henryk  Kasiura  nie  mógł  wziąć  udziału  bowiem
wyjechał służbowo do Warszawy, a Pan Tadeusz Hałaczkiewicz mimo, że zadeklarował
swą obecność nie przybył na obrady sesji.

Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu zaproszonym radnym.
Radni w swych wystąpieniach podziękowali za oddanie na nich głosów w wyborach oraz
za zaproszenie na dzisiejszą sesję, zadeklarowali wolę współpracy i zabieganie o sprawy
gminy  na  forum Rady Powiatu.  Poinformowali  także  w pracach,  których  Komisji  Rady
Powiatu uczestniczą, i tak : Pani Maria Stępień jest członkiem Komisji Zdrowia i Komisji
Finansów,  a  Pan  Gabriel  Knap  przewodniczy  pracom  Komisji  d/s  Samorządności
i Infrastruktury oraz jest członkiem Komisji Sportu i Kultury Fizycznej.
Przewodniczący  Rady  podziękował  gościom  za  zabranie  głosu  i  ze  swej  strony
zadeklarował,  że radni  powiatowi  będą  otrzymywać zaproszenia  na każdą sesję Rady
Gminy wraz z załączonym porządkiem obrad.

Ad . 2 . 
Przewodniczący  Rady  przedstawił  proponowany  porządek  obrad  (w  załączeniu).
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Proponowany porządek obrad przyjęty został jednomyślnie.

Ad . 3 . 
Przed  rozpoczęciem  realizacji  tego  punktu  porządku  obrad  radny  Lech  Pokorny
zgłosił  wniosek  formalny,  by  przed  przyjmowaniem Protokołu  poprzedniej  sesji  był  on
odczytywany.
Poddany pod głosowanie wniosek zyskał jednomyślną akceptację radnych.
Wobec  powyższego  Przewodniczący  rady  poprosił  protokółującą  obrady  o  odczytanie
Protokółu I sesji Rady Gminy.
Protokół został odczytany. Do jego treści uwag nie zgłoszono.
Za przyjęciem Protokółu radni głosowali jednomyślnie.



Ad . 4 . 
Wójt przedstawił informację z działalności międzysesyjnej informując, że:
– uczestniczył w spotkaniu roboczym z radnymi powiatu,
– odbyło się spotkanie z sołtysami z terenu gminy,
– trwały prace nad projektami uchwał na sesję dotyczącymi podatków i opłat lokalnych,
– uczestniczył w szkoleniu na temat Programu SAPARD i związanych z tym czynności

przetargowych,
– odbył  3  wizyty  kurtuazyjne tzn.  W  imieniu  swoim i  mieszkańców oraz  Rady  Gminy

składał  gratulacje  Panu  Staroście  Skubisowi,  Panu  Wicemarszałkowi  Greli  i  Panu
Marszałkowi  Marasowi,  przy  okazji  rozmawiając  również  o  wspólnej  inwestycji
dotyczącej przebudowy ul. Rynek, Świerczewskiego i Częstochowskiej, mając na celu
zainteresowanie  tych  osób  tym  problemem  i  doprowadzenie  w  konsekwencji  do
rozpoczęcia tej inwestycji, 

– prace  bieżące  polegające  na  podejmowaniu  decyzji  dotyczących  funkcjonowania
gminy, 

– rozpoczęły się prace remontowe na zbiorniku w Zalesicach, zostaną one zakończone w
roku następnym. Koszt tej inwestycji to około 1,5 mln zł., finansowana ona jest przez
Urząd Marszałkowski – WFOŚ,

– w  ostatnią  niedzielę  odbyły  się  wybory  do  Izb  Rolniczych,  na  prośbę  Izby
zaangażowaliśmy się w te wybory w ten sposób, że zorganizowaliśmy dojazd,

– odbyło  się  spotkanie  z  przedstawicielem  firmy  “JP-POŚ”  (firma  zajmująca  się
zbieraniem i segregacją odpadów komunalnych), ponieważ trwają rozmowy z duńską
Agencją  Rozwoju,  która  chce  zainwestować  pieniądze  w  powiat  częstochowski  i
wyposażyć gminy w pojemniki do segregacji odpadów. My mamy przewidziane w tym
programie 4 lokalizacje tj. w  Przyrowie,  Zalesicach,  Sygontce i Woli Mokrzeskiej – te
kontenery otrzymaliśmy za darmo. Notabene trwają rozmowy na temat budowy stacji
przeładunkowej  na  naszym wysypisku  śmieci.  Nie  mniej  jednak  z  założeń  tej  stacji
wynika, że nie będziemy my – jako gmina – w stanie tej stacji przeładunkowej utrzymać,
dlatego  Wójt  rozmawia  z  firmami  zajmującymi  się  zbieraniem  odpadów,  czy  będą
zainteresowane ewentualną dzierżawą tej stacji. Następne spotkanie w tej sprawie jest
umówione z firmą SITA, która funkcjonuje na naszym terenie.  W zależności  od tego
jakie zapadną ustalenia podejmiemy decyzję czy wejść w tą inwestycję czy nie.

Ad . 5 . 
Interpelacji i wniosków nie zgłoszono.

Ad . 6 . 
Pan  Robert  Deska  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówił  projekt  uchwały
w sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.
– radna  Miedzińska  zgłosiła  zapytanie  czy  można  głosować  przy  podejmowaniu  tej

uchwały osobno na poszczególnych wnioskodawców wymienionych w załączniku  do
niej?

Po  wyjaśnieniach  Pana  Deski  i  dyskusji  w  tym  względzie  ustalono,  że  głosowanie
przeprowadzone zostanie odrębnie dla każdego wniosku, i tak:
1) poddany  pod  głosowanie  wniosek  Pana Frukacz  Zenon  zam.  Sieraków  dotyczący

zalesienia działki nr 476 położonej w Sierakowie zyskał akceptację 11 radnych, przeciw
głosowało 4 radnych,

2) poddany pod głosowanie wniosek Państwa Pypłacz Paweł i Jadwiga zam. Kunów 94c
dotyczący  zalesienia  działki  nr  425  położonej  w  Staropolu  zyskał  jednogłośną
akceptacje radnych.

Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  poddał  pod  głosowanie  projekt  uchwały  w
sprawie akceptacji zmiany charakteru użytkowania gruntu z rolnego na leśny.



Uchwała  Nr  5/II/02  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 7 . 
Wójt  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówił  projekt  uchwały
w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Wobec  powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i  poddał pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie.
Uchwała  Nr  6/II/02  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 8 . 
Skarbnik  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówiła  projekt  uchwały
w sprawie określenia podatku od nieruchomości na 2003 rok. Uwag w tym względzie nie
zgłoszono.
Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.
Uchwała  Nr  7/II/02  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 9 . 
Skarbnik  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówiła  projekt  uchwały
w sprawie wykazu i deklaracji służących do naliczania podatków.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała  Nr  8/II/02  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 10 . 
Skarbnik  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówiła  projekt  uchwały
w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała  Nr  9/II/02  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 11 . 
Skarbnik  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówiła  projekt  uchwały
w sprawie podatku od posiadania psa.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała Nr 10/II/02 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 14 głosami,
1 radny wstrzymał się od głosowania.

Ad . 12 . 
Skarbnik  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówiła  projekt  uchwały
w sprawie ustalenia opłaty targowej.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała  Nr  11/II/02  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.



– radny Hamerla zapytał czy ten pan co skupuje cielęta również płaci opłatę targową
Wójt  odpowiedział,  że  nie  płaci,  ale  jeśli  będzie  to  robił  na placu  targowym to opłata
będzie  od niego pobierana.

Ad . 13 . 
Pan  Czarnecki  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówił  projekt  uchwały
w sprawie ustalenia ceny za 1 m³ wody dostarczanej z wodociągu gminnego.
Konieczność  wzrostu  ceny  wody  spowodowana  jest  zwiększeniem  kosztów  energii
elektrycznej oraz wzrostem stawki opłat do ochrony środowiska.
– radny Michalik  zwrócił  się do p.  Czarneckiego z zapytaniem czy proponowana cena

wody gwarantuje dokonywanie przez Zakład zakupów inwestycyjnych
Kierownik  GZK  odpowiedział,  że  tak,  jeżeli  nie  pojawią  się  inne  nie  przewidywane
aktualnie wydatki.
– radny Kolan zapytał dlaczego cena wody dla podmiotów gospodarczych jest wyższa?
Pan Czarnecki  odpowiedział,  że tak wynika z ustalanych odgórnie wskaźników. Wójt w
uzupełnieniu  tej  odpowiedzi  wyjaśnił,  że  wyższa  cena  wody  i  tak  nie  stanowi  dla
podmiotów  gospodarczych  wyższego  kosztu  ponieważ  podmioty  gospodarcze  stawkę
podatku VAT mogą sobie odliczyć, a więc realnie cena wody jest i tak niższa.
Innych uwag do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący poprosił o wypowiedzenie się w drodze głosowania
kto  z  radnych  jest  za  przyjęciem  proponowanych  cen  1  m³   wody  dla  odbiorców
indywidualnych w kwocie zł. 2,35 oraz dla podmiotów gospodarczych w kwocie zł. 2,55 ? 
Za zaproponowanymi cenami wody radni opowiedzieli się jednomyślnie.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie.
Uchwała  Nr  12/II/02  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 14 . 
Pan Czarnecki – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt uchwały w sprawie
ustalenia  ceny  za  1  m³ ścieków wprowadzanych  do  kanalizacji  sanitarnej.  Wpływ na
podwyższenie  ceny  ścieków  –  podobnie  jak  wody  –  również  ma wzrost  cen  energii
elektrycznej, a także koszt koniecznych badań do ochrony środowiska, które dotychczas
wykonywane były dwa razy w roku, a od nowego roku wykonywane muszą być kwartalnie.
Ponadto  – po  uruchomieniu  kanalizacji  na  nowych odcinkach  -  zaistnieje  konieczność
wymiany pomp na pompy o większej wydajności.
– radna Miedzińska zapytała czy kierownik ma kontrolę nad ilością ścieków dowożonych

do oczyszczalni?
Pan Czarnecki  odpowiedział,  że jest prowadzony rejestr ścieków dowożonych. Ponadto
stażyści, którzy są zatrudniani w Zakładzie pełnią tez okresowo dyżury na oczyszczalni.
Istnieje również niejako samokontrola dowożonych ścieków, gdyż osoby które przywożą
ścieki  np.  z  różnych  instytucji  same  są  zainteresowane  potwierdzeniem  ilości
przywiezionych ścieków, gdyż na tej podstawie mają za tę usługę płacone należności. 
– radny  Michalik  zwrócił  się  do  p.  Czarneckiego  z  pytaniem  jaką  kwotę  dotacji  do

funkcjonowania  oczyszczalni  przewiduje  na  2003  rok,  wobec  takiej  propozycji  ceny
m³ ścieków?

Pan  Czarnecki  odpowiedział,  że  proponowana  kwota  dotacji  dla  jednego  mieszkańca
korzystającego z kanalizacji wynosi 24,37 zł., a potrzeba dotacji wynika z faktu, że system
kanalizacji ściekowej połączony jest z kanalizacją burzową. Bez dotacji Rady Gminy cena
wody musiała by wynieść około 3,40 zł za m³ .
W  uzupełnieniu  Skarbnik  Gminy  poinformowała,  że  w projekcie  budżetu  ujęta  została
dotacja dla Zakładu w kwocie 19.910,- zł.
Innych pytań i uwag do proponowanej ceny ścieków nie zgłoszono.



Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  poprosił  o  wypowiedzenie  się  –  poprzez
głosowanie – kto z radnych jest za przyjęciem proponowanej ceny 1 m³ ścieków.
Radni jednomyślnie poparli proponowaną w projekcie uchwały cenę ścieków.
Przewodniczący  Rady przedstawił  i  poddał  pod głosowanie  projekt  uchwały w sprawie
ustalenia ceny za 1 m ³ ścieków wprowadzanych do kanalizacji sanitarnej.
Uchwała  Nr  13/II/02  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 15 . 
Skarbnik  Gminy  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  przedstawiła  i  omówiła
zakres zmian w uchwale budżetowej na 2002 rok.
Uwag w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec  powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i  poddał pod głosowanie projekt
uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2002 rok Nr 184/XXVII/02 z dnia 23
marca 2002 roku.
Uchwała  Nr  14/II/02  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 16 . 
Pani  Bus  –  na  prośbę  Przewodniczącego  Rady  –  omówiła  projekt  uchwały  w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Przyrów. Poinformowała, że zmiana dotychczasowych
zapisów  w  Statucie  podyktowana  jest  zmianami  przepisów  dotyczących  samorządu
terytorialnego, następnie kolejno omówiła zakres proponowanych zmian.
Sekretarz Gminy w uzupełnieniu przedstawiła proponowane do przyjęcia zmiany zapisów
w  stosunku  do  projektu  uchwały,  który  został  radnym  przekazany  w  materiałach
sesyjnych.
Do projektu uchwały i przedstawionych wyjaśnień uwag nie zgłoszono.
Wobec  powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i  poddał pod głosowanie projekt
uchwały w tej sprawie.
Uchwała  Nr  15/II/02  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  podjęta  została
jednomyślnie.

Ad . 17 . 
Komunikaty i wolne wnioski :

– radny Kolan Ryszard kolejno przedstawił następujące wnioski, które zostały zgłoszone
na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego i Finansów, i tak :
1. Komisja  wnioskuje  o  zabezpieczenie  środków  na  rozbudowę  i  dokończenie

dokumentacji projektu oświetlenia terenu gminy,
a) modernizacji oświetlenia w Staropolu

2. radny  Radło  Euzebiusz  zgłosił  na  posiedzeniu  Komisji  wniosek  o  spowodowanie
odprowadzenia  wód  opadowych  na  łuku  drogi  w  sołectwie  Bolesławów  (na
wysokości sklepu) jak również o umieszczenie  znaku drogowego ograniczającego
szybkość.

3. radny  Nowak  zgłosił  na  posiedzeniu  Komisji  wniosek  o  budowę  przystanków
służących  młodzieży  szkolnej  oczekującej  na  przyjazd  autobusów  szkolnych  w
miejscowościach Staropole, Sieraków, Sygontka, Bolesławów, Wiercica.

4. radny Hamerla  Mirosław zgłosił  na posiedzeniu Komisji wniosek o odprowadzenie
wód opadowych i  podniesienie  terenu  do  zawracania  autobusów w miejscowości
Zarębice.



5. wniosek w sprawie zbiornika retencyjnego w Zalesicach  - Pan Wójt zaproponował,
że  temat  zostanie  podjęty  wiosną  2003  roku  w  zakresie  rozpoznania  map
wysokościowych dla  sołectw Sieraków,  Sygontka,  Julianka  celem zabezpieczenia
ponownego zanieczyszczenia zbiornika retencyjnego.

Ponadto  radny  Kolan  w uzupełnieniu  dodał,  że  przy okazji  prac  przy  zbiorniku  godną
rozważenia  byłaby  możliwość  wydzielenia  z  terenów  zbiornika  odcinka  plaży,  który
mógłby służyć mieszkańcom w celach rekreacyjnych.
Wójt Gminy – w kwestii wyjaśnienia sprawy zbiornika i ewentualnej plaży – poinformował,
że wczoraj na posiedzeniu Komisji padło pytanie czy gmina potrafi i wie w tym momencie
jak rozwiązać  problem ścieków na południu  gminy i  odpowiedź  była  taka, że Wójt  nie
podejmuje  się  sam  stwierdzić  która  z  proponowanych  koncepcji  będzie  najtańsza
i  najlepsza.  Wobec  powyższego  Wójt  widzi  potrzebę  zlecenia  opracowania  koncepcji
rozwiązania gospodarki ściekowej i to nie tylko na południu gminy, ale z uwzględnieniem
również  miejscowości,  które  nie  są  objęte  obecnymi  projektami  technicznymi  (m.  in.
Staropole, Wiercica, Zalesice i Bolesławów, kwestia Woli Mokrzeskiej i Smykowa też nie
jest  ostatecznie  rozstrzygnięta,  chociaż  najprawdopodobniej  te  miejscowości  zostaną
dołączone do inwestycji realizowanej przez Związek Gmin w Pniakach Mokrzeskich.
Odnośnie plaży przy zbiorniku Wójt wyjaśnił, że 100 % gruntów wokół zbiornika to grunty
prywatne i  ewentualnie  istnieje  możliwość stworzenia  przez  ich  właścicieli  prywatnego
odcinka  plaży,  natomiast  nie  sądzi  by  była  taka  możliwość  kosztem  ograniczenia
powierzchni lustra wody zbiornika, ale przeprowadzi w tym względzie rozmowy. Natomiast
wnioski  dotyczące dróg (dotyczyły  dróg powiatowych)  zostaną przekazane do Zarządu
Dróg  oraz  –  zgodnie  z  sugestią  radnego  Rady  Powiatu  Pana  Knapa  –  przesłane  do
wiadomości radnego.
– radny Pokorny Lech zgłosił wniosek w sprawie określenia ramowego zakresu działania

Komisji
Pani  Bus  wyjaśniła,  że  zakres  przedmiotowy  Komisji  zawarty  jest  i  wynika  z  nazwy
Komisji, ponadto każdy z radnych ma prawo brać udział w posiedzenia wszystkich Komisji
i poruszać wiele kwestii.
Wójt Gminy wskazał również, że ustawa o samorządzie gminnym określa zadania gminy,
te zadania można podzielić na sektory działania poszczególnych Komisji. 
Przewodniczący  Rady  dodał,  że  poszczególne  Komisje  opracowują  i  przedstawiają
Radzie swoje plany działania i wtedy można skonfrontować czy prace Komisji nie będą się
powielać. Ponadto należy również mieć na względzie to, iż każdy z radnych kontaktując
się z wyborcami ma prawo przekazywać otrzymywane od nich sygnały i zgłaszać wnioski
w każdym temacie.
Wobec powyższych wyjaśnień Pan Pokorny oświadczył, że wycofuje swój wniosek.
Przewodniczący Rady poinformował o następujących sprawach:
1) poprosił o przygotowanie na następna sesję planów pracy przez poszczególne Komisje
2) zapoznał  z  pismem RIO  zawierającym ofertę  przeprowadzenia  szkolenia  dla  nowo

wybranych radnych. Poprosił o zgłaszanie się chętnych do udziału w takim szkoleniu.
Wójt zwrócił się do Pani prawnik by zinterpretowała – ponieważ zarówno w ustawie jak i w
Statucie mówi się o funkcji Zastępcy Wójta, którego Wójt powołuje Zarządzeniem – czy
taka funkcja w gminie musi być.
Pani Bus wyjaśniła, że przepisy przewidują takie stanowisko i ustawa określa kompetencje
dla zastępcy wójta więc powinien być powołany, z tym, że w myśl obecnie obowiązujących
przepisów powołanie do pełnienia takiej funkcji wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy.
Po  tych  wyjaśnieniach  Wójt  oświadczył,  że  póki  co  nie  zamierza  powoływać  swego
zastępcy – poczeka jakie rozwiązania w tym względzie zapadną w sąsiednich gminach.
Następnie  Wójt  –  wskazując,  że  co  prawda  jest  to  Jego  kompetencja  –  zwrócił  się
z  prośbą  o  wyrażenie  opinii  przez  radnych  odnośnie  ewentualnej  sprzedaży
nieruchomości  po  GS-ie  w  Runku,  bowiem  zgłaszają  się  osoby  zainteresowane  jej
kupnem. Aby prowadzić rozmowy z zainteresowanymi należałoby mieć ustaloną cenę tej



nieruchomości określoną poprzez wycenę rzeczoznawcy.
– radny  Deska  zapytał  na  jaki  rodzaj  działalności  chętni  zamierzają  przeznaczyć  ten

budynek.
Wójt  odpowiedział,  że  nie  precyzują  oni  swoich  zamierzeń  jednakże  obiekt  ten  ma
określone przeznaczenie w planie przestrzennego zagospodarowania i nic co jest poza
tym  planem  na  tej  nieruchomości  nie  może  być  realizowane  (w  planie  obiekt  ma
przeznaczenie administracyjno-biurowo-handlowo-usługowe).
Po dyskusji w tym względzie radni opowiedzieli się za zleceniem wyceny tego obiektu.

Ad . 18 . 
Wobec  wyczerpania  porządku  obrad,  Przewodniczący  Rady  podziękował
zebranym  za  uczestnictwo  w  obradach  i  zamknął  II  sesję  Rady  Gminy
w Przyrowie.
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