
         PROTOKÓŁ Nr XXV/06
                             sesji Rady Gminy w Przyrowie

        odbytej w dniu 30 czerwca 2006 roku

Sesję Rady Gminy o godz. 9-tej otworzył Przewodniczący Rady Gminy 
Rajmund Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad.
Zgodnie z załączoną lista obecności  w obradach uczestniczyło 13 radnych,  co 
stanowi 87 % składu Rady.

Radni nieobecni :

– Ciepiela Władysław
– Wiśniewska Maria
Nieobecność została usprawiedliwiona

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak
Skarbnik Gminy – Ewa Kozioł
Radca prawny – mgr Jadwiga Bus

oraz zaproszeni do udziału w obradach radni Rady Powiatu w Częstochowie
mgr Maria Stępień i mgr Gabriel Knap.

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

Ad . 3 . Po rozpoczęciu realizacji tego punktu porządku obrad, radna Miedzińska
            zgłosiła wniosek, by Protokół sesji był odczytywany przed jego przyjęciem.
Przewodniczący  Rady  poddał  zgłoszony  wniosek  pod  głosowanie.  Za  jego 
przyjęciem głosowało 12 radnych, 1 radny wstrzymał się od głosowania.
            Wobec powyższego Protokół sesji – na prośbę Przewodniczącego Rady – 
został odczytany przez protokółującą obrady sesji. 
Do jego treści uwag nie zgłoszono.    Za jego przyjęciem głosowało 12 radnych, 
1 radny wstrzymał się od głosowania.

Ad . 4 . Przed przystąpieniem do realizacji tego punktu porządku obrad Wójt
            Gminy złożył Pani Marii Stępień – w związku z wygranym przez Nią 
konkursem  na  Dyrektora  Zespołu  Szkół  w  Przyrowie  –  podziękowania  za 
dotychczasową  pracę  na  stanowisku  Dyrektora  Gimnazjum  w  Przyrowie  oraz 
gratulacje  w  związku  z  wygranym  konkursem  i  z  tej  okazji  wręczył  kwiaty. 
Następnie  to  samo  uczynił  w  imieniu  swoim  i  radnych  Przewodniczący  Rady 
Gminy.   Po  czym  Wójt  Gminy  przedstawił  informację  z  działalności 
międzysesyjnej, w której poinformował o bieżących wydarzeniach zaistniałych w 
okresie od ostatniej sesji, i tak :
– 1  maja  odbyła  się  VIII  Olimpiada  Gmin  powiatu  częstochowskiego  w 

Blachowni, w której gmina zajęła 3 miejsce,



– 19 maja odbyło się Walne Zgromadzenie Śląskiego Związku Gmin,
– 23 maja odbyło się podsumowanie kontroli  RIO, w tej chwili oczekujemy na 

wystąpienie pokontrolne, na sporządzenie którego RIO ma 60 dni,
– 3 czerwca odbył się Zjazd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

(sprawozdawczo-wyborczy),
– 5-6  czerwca   Powiatowa Rada  Zatrudnienia  –  w  zasadzie  szkolenie  –  ale 

omawiane były również kwestie działalności bieżącej,
– 12 czerwca odbyło się zebranie sołeckie w Woli Mokrzeskiej, gdzie jednym z 

tematów była budowa oświetlenia na ulicy Ogrodowej – w tej chwili jesteśmy w 
trakcie ogłaszania przetargu, ponieważ mieszkańcy zobowiązali się do tego, że 
we własnym zakresie zrobią wykop pod położenie kabla tj. ok. 550 m,

– 14  czerwca  podpisany  został  akt  notarialny  pomiędzy  Gminą  Przyrów,  a 
Okręgową Spółdzielnia  Mleczarską  w  Olbrachcicach dotyczący  przekazania 
budynków po byłej zlewni mleka w Woli Mokrzeskiej,

– od  22  do  22  czerwca  uczestniczył  w  Komitetach  monitorujących  w 
Ministerstwie  Rolnictwa,  a  dotyczących  SAPARD-U,  SOP-u  i  Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– 28 czerwca odbył  się wspominany wcześniej  konkurs na Dyrektora Zespołu 
Szkół  w Przyrowie,

– niestety  drugi  przetarg na przebudowę płyty  Rynku również nie doszedł  do 
skutku, z innego powodu niż pierwszy, na który w ogóle nie było złożonych 
ofert . Teraz wpłynęły 2 oferty, ale obydwie przewyższały kosztorys inwestorski.
Trzeci przetarg został ogłoszony na dzień 6 lipca br. . Wójt wyraził przekonanie, 
że ten przetarg się powiedzie i będzie można przystąpić do rozpoczęcia prac

– podpisana została  w tym tygodniu  umowa na  remont  mostu  w Zalesicach. 
Termin realizacji zadania określony jest na 15 października br.

– Zlecona  została  przez  Gminny  Zakład  Komunalny  dokumentacja  na 
zamknięcie  wysypiska  śmieci,  ponieważ  Powiatowy  Inspektor  Sanitarny 
nakazał przygotowanie takiej dokumentacji,

– jesteśmy  w  trakcie  ogłaszania  przetargu  na  budowę  oświetlenia  w  Woli 
Mokrzeskiej  – Wójt  przypuszcza, że do końca wakacji  powinno się to udać 
zrealizować,

– jest informacja Starostwa, która będzie przesłana do sołtysów, i wywieszona na 
tablicy  ogłoszeń,  dotycząca  stypendiów  dla  studentów.  Wójt  poprosił  o 
rozpropagowanie tej informacji (ponieważ my tych spraw nie załatwiamy) aby 
studenci  zgłaszali  się  do  Starostwa  i  tam składali  odpowiednie,  wymagane 
dokumenty,

– na  ukończeniu  jest  budowa  kanalizacji  sanitarnej  w  Zarębicach  –  wczoraj 
odbyła się rada budowy – mieliśmy w kontrakcie 121 przykanalików, wynika 
jednak, że zrealizujemy 130 ,

– korzystając z  obecności  radnego Knapa Wójt  po raz kolejny zaapelował  by 
podjął interwencję w sprawie zmiany oznakowania Przyrów-Knieja,

– zostały skradzione kratki ściekowe na łuku drogi wojewódzkiej – przed mostem 
– w Kniei,

– od poniedziałku mamy uruchomione roboty publiczne, mamy 7 pracowników, 
którzy będą wykorzystywani  do drobnych prac remontowych jak również do 
budowy dróg polnych , bo otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Śląskiego 
kwotę 85 tys. zł. na budowę drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zarębice i 
2 kolejne drogi: Przyrów i dokończenie tej w Zarębicach mamy w tak zwanej 
rezerwie, która jest uruchamiana na poziomie września – października. Będą to 
ostatnie środki z funduszu ochrony gruntów polnych ponieważ fundusz ten ma 
zostać zlikwidowany.



- radny Skalski zapytał dlaczego tylko w Zarębicach robione są drogi ?
Wójt  odpowiedział,  że  mieliśmy  złożone  wnioski  o  remont  dróg  właśnie  w 
Przyrowie i Zarębicach, a w Sygontce jest mniej pól stąd i mniejsze potrzeby w 
tym zakresie,

– będziemy  również  uruchamiać  prace  społecznie  użyteczne  dla  osób,  które 
korzystają z pomocy społecznej,

      Następnie Wójt poruszył sprawę decyzji z Powiatowego Zarządu Dróg
dotyczącej opłaty za zajęcie pasa drogowego na budowę kanalizacji – opłaty te są 
bulwersująco wysokie i nie mają podstaw logicznych do zastosowania (coroczna 
opłata za położenie rury w pasie drogowym określona została nam na poziomie 
5.860 zł.-  płatna do 15 stycznia każdego roku).  Dzisiaj  zostanie przygotowane 
odwołanie od tej decyzji, chociaż brak jest ku temu podstaw prawnych, to jednak 
uważamy,  że  odwołanie  to  będzie  niejako  wyrazem sprzeciwu dla  tej  uchwały 
Rady Powiatu i zwróceniem uwagi na istniejący problem.
Wójtowie na najbliższej sesji Rady Powiatu zamierzają w tej sprawie wystąpić by 
uświadomić  Radzie  Powiatu  ,  że  przyjęte  w   uchwale  stawki  opłat  są  rażąco 
wysokie i nie mające żadnych logicznych podstaw.
Wójt poprosił radnego Knapa, by jako członek Zarządu Powiatu, podjął ten temat i 
dążył do zmiany zapisów Uchwały Rady Powiatu w kwestii wysokości tych opłat.

Przewodniczący Rady Gminy dołączył się do apelu Wójta i  dodał, że 
przecież można – podobnie jak my podchodzimy do kwestii  zbierania opłat  za 
posiadanie psa – wyhamować podjętą już uchwałę, a w przyszłości dokonać jej 
zmiany.

Radny  Knap  przyznał  rację  Wójtowi  Gminy,  że  opłaty  te  są  nazbyt 
wysokie.  Niejako  tonem usprawiedliwienia  wyjaśnił,  że  wobec  wejścia  w  życie 
nowej  ustawy  konieczne  było  podjęcie  przez  Zarząd  uchwały  w  tej  sprawie. 
Zrobiono to by zadość uczynić prawu, ale – jak się teraz w praktyce okazuje – 
chyba jednak zbyt pobieżnie analizując i nie przewidując skutków jakie ona może 
wywołać.  Wyraził  również  przekonanie,  że  Zarząd  ponownie  przeanalizuje  tę 
uchwałę i myśli, że zostanie ona zmieniona.

Ad . 5 .  Interpelacje i wnioski zgłosili :

– radny  Hamerla  wnioskuje  o  ustawienie  znaku  drogowego  „Ustąp 
pierwszeństwa” lub  na krzyżówce, przy drodze do Zarębic 

Pani Maria Stępień – ze względu na to, że zmuszona jest opuścić dalszą część 
obrad – poprosiła Przewodniczącego Rady o udzielenie jej głosu.
Przewodniczący Rady wyraziła zgodę.
Pani Stępień w swej wypowiedzi poinformowała, że osobiście była u Pani Dyrektor 
Zarządu Dróg i ustnie przekazała wszystkie informacje i uwagi z poprzedniej sesji 
dotyczące  remontów  i  oznakowania  dróg.  Rozmowa  odbyła  się  przy  udziale 
Starosty.  W  wyniku  tej  rozmowy  od  Pani  Dyrektor  otrzymała  zapewnienie,  że 
wszystkie  zgłoszone  problemy  zostaną  zrealizowane.  Okazało  się  jednak,  że 
jedyne co z tego zostało wykonane to „połatanie: drogi w Sierakowie. W związku z 
powyższym podejmie dalsze działania zmierzające do pełnej realizacji wszystkich 
zgłoszonych kwestii.
– radna  Miedzińska  poruszyła  temat  naprawy  drogi  w  Sierakowie  – 

przygotowane zostało pismo w tej sprawie, ale nie zostało wysłane, natomiast 
o przedstawienie w Zarządzie Dróg tego problemu poproszona została Pani 
Stępień  –  okazało  się,  że  naprawa  tej  drogi  w  ramach  gwarancji  jest 
niemożliwa, ponieważ gwarancja minęła już w 2003 roku.



Wobec powyższego – cytując zapisane w Protokóle sesji wypowiedzi radnego 
Pana  Knapa  mówiące  o  tym,  że  zgłaszał  ten  temat  i  naprawa  ma zostać 
wykonana , co w świetle obecnych faktów było nierealne – oświadczyła,  że 
przestała  ufać  radnemu  Knapowi  i  od  tego  momentu  wszystkie  problemy 
zgłaszać  będzie  radnej  Stępień  ponieważ  ona  poważnie  i  konsekwentnie 
traktuje wszystkie zgłaszane na sesji uwagi i wnioski.

Radny  Knap  odnosząc  się  do  wypowiedzi  radnej  Miedzińskiej 
poinformował,  że  on  również  zawsze  sygnalizowane  problemy  zgłaszał 
Dyrektor  Zalewskiej  i  ona  odnotowując  je  obiecywała  ich  realizację,  a 
niejednokrotnie  już  w  Jego  obecności  zlecała  Kierownikowi  Klimasowi 
konieczność ich realizacji. Nie można więc zarzucać mu, że nie starał się 
załatwić przekazywanych mu spraw, ale uwzględnić też należy, że nie jest 
w  stanie  dopilnować  wszystkich  pracowników  Starostwa  jak  wykonują 
swoje obowiązki. 
Nadmienił  też,  że był  przekonany,  że we wszystkich  przypadkach okres 
gwarancji wykonanych prac wynosi 3 lata.

Pani Stępień w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Knapa poinformowała, że w 
trakcie  rozmowy  z  Panią  Dyrektor  Kuśmierską   -  w  momencie  gdy  rozmowa 
dotyczyła  naprawy  gwarancyjnej  drogi  –  Pani  Dyrektor  wyjęła  spis  umów 
i wówczas okazało się, że wszystkie umowy na wykonawstwo dróg były przez jej 
poprzednika  Dyrektora  Banacha zawierane z  określeniem 1  rocznej  gwarancji. 
Dopiero nowy dyrektor zaczął zawierać umowy z 3 letnim okresem gwarancyjnym.
– radny Kolan – w odniesieniu do wypowiedzi radnych Rady Powiatu – stwierdził,

że skoro jest tyle uwag do pracy Powiatowego Zarządu Dróg  i radni powiatowi 
źle  oceniają  pracę  Dyrektorów,  to  przecież  można  dokonać  zmian 
personalnych

– radny Pokorny zapytał czy w sesjach Rady Powiatu biorą udział  biorą udział 
kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych

Pan Knap odpowiedział, że uczestniczą. 
Wobec tego radny Pokorny stwierdził, że powinni być być przez Zarząd i Radę 
rozliczani z realizacji zadań.
Pan  Knap  stwierdził,  że  tak  się  dzieje,  jednak  wszystko  jest  uzależnione  od 
środków finansowych, a tych ciągle brakuje.
– radny Nowak wskazał – jako przykład powołując naprawę gwarancyjną drogi w

 Staropolu – że należy dobierać odpowiednich wykonawców, by później  nie 
było problemów z ewentualnymi naprawami gwarancyjnymi.

Na powyższym dyskusję w tym temacie zakończono.
Radni Rady Powiatu opuścili obrady sesji.
Radni nie zgłosili już żadnych interpelacji i wniosków.

Ad . 6 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
             uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Przyrów.
Dodał również, że do tej Uchwały przygotowany zostanie wyciąg z ustawy, aby 
mieszkańcy mieli pełniejszą informację w tym zakresie.
– radny  Deska  zapytał  w  jaki  sposób,  będzie  sprawdzane  np.  To  czy  ktoś 

posiada kontener na odpady
Wójt  odpowiedział,  że w praktyce będą to kontrolowali  pracownicy GZK, którzy 
przy okazji sprawdzania odczytów wodomierzy, dokonają również sprawdzenia czy 
na danej posesji znajduje sie pojemnik na odpady. Można też ewentualnie – w 
przypadkach  gdy  dokonanie  sprawdzenia  było  niemożliwe  lub  utrudnione  – 
wezwać poszczególne osoby do Urzędu by okazały czy posiadają umowę z firmą 



odbierającą odpady.
Innych uwag i pytań do projektu uchwały nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Przyrów.
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 140/XXV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
głosami  12  radnych,  1  radny  (radna  Miedzińska)  wstrzymał  się  od 
głosowania.

Ad . 7 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówił projekt
             uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 137/XXIV/06 Rady Gminy w 
Przyrowie z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w 
Przyrowie przy ul. Szkolna 44.
Uwag i pytań w tym względzie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
omówiony przez Wójta projekt uchwały.
Uchwała Nr 141/XXV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad . 8 . Wójt Gminy – na prośbę Przewodniczą Rady i za zgodą radnych – omówił 
             łącznie wszystkie cztery projekty uchwał dotyczące zaciągnięcia kredytu z 
Banku Ochrony Środowiska. Projekty odróżnia tylko to, że przeznaczone zostaną 
na finansowanie różnych planowanych do realizacji inwestycji.
Uwag w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
pierwszy z projektów uchwał w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony 
Środowiska  (z  przeznaczeniem  na  wydatki  związane  z  modernizacją  dróg 
wewnętrznych).
Do przedstawionego projektu uchwały uwag nie wniesiono.
Uchwała Nr 142/XXV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
jednomyślnie.

Ad . 9 . Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt
            uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku ochrony Środowiska (z 
przeznaczeniem  na  wydatki  związane  z  budową  kanalizacji  sanitarnej  w 
miejscowościach Przyrów, Stanisławów, Zarębice).
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 143/XXV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 10 .  Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
                uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska 
(z przeznaczeniem na wydatki związane z remontem mostu przez rzekę Wiercica 
w miejscowości Zalesice).
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 144/XXV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych - podjęta została jednomyślnie.



Ad . 11 . Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
               uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska (z 
przeznaczeniem  na  wydatki  związane  z  budową  kablowej  linii  oświetlenia 
ulicznego w miejscowości Wola Mokjrzeska)
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 145/XXV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 12 .  Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt 
                uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 122/XXII/06 Rady Gminy w 
Przyrowie z dnia 30 grudnia 2005 roku.
Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym zakresie.
Uchwała Nr 146/XXV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu)- w obecności 13 
radnych - podjęta została jednomyślnie.

Ad . 13 . Skarbnik Gminy – na prośbę Przewodniczącego Rady – omówiła projekt
               uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.
Uwag i pytań w tym temacie nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie 
projekt uchwały w tym temacie.
Uchwała Nr 147/XXV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) – w obecności 
13 radnych – podjęta została jednomyślnie.

Ad . 14 . Wójt Gminy przedstawił przybyłych na obrady przedstawicieli Biura
               Projektowego w osobach : mgr inż. architekta Pawła Dusia i mgr 
Tomasza Twardocha, którzy w ostatniej fazie pracują nad opracowywanym planem 
zagospodarowania  przestrzennego.   Następnie  zaproponował,  by  objęte 
dzisiejszym porządkiem obrad projekty uchwał w tym temacie zostały przez nich 
omówione.
Pan  Paweł  Duś  przedstawił  wymogi  formalno  prawne  jakie  wiążą  się  z 
podejmowaniem  tych  uchwał.  Następnie  szczegółowo  omówił  kolejno  projekty 
uchwał  ze  wskazaniem  na  mapach  poszczególnych  obszarów  opisanych  w 
uchwałach zarówno dla miejscowości Bolesławów jak i Stanisławów.
W  trakcie  omawiania  radni  zadawali  na  bieżąco  pytania,  a  Pan  Duś  udzielał 
wyjaśnień,
W toku dyskusji podniesiono dwie zasadnicze kwestie :

1) dotyczyła  zmiany zapisu w rozdziale  7  w §  20pkt  4  f)  i  §  23 pkt  4  a) 
odnośnie  maksymalnej  wysokości  budynków  –  radni  zaproponowali  by 
dopuścić  możliwość  budowy  budynków  2  kondygnacyjnych  (projekt 
zakładał 1 kondygnację),

2) kolejna  zaproponowana  w  wyniku  przeprowadzonej  dyskusji  zmiana 
dotyczyła zmiany zapisu w rozdziale 3 w § 11 w pkt 1 c) i ustalenie liczby 
DJP na poziomie 30, zamiast proponowanych w projekcie 20

Pan  Duś  stwierdził,  że  obydwie  proponowane  zmiany  są  –  w  świetle 
obowiązujących przepisów – możliwe do uchwalenia.
Wobec  powyższego  Przewodniczący  Rady  przedstawił  projekt  uchwały  – 
uwzględniający  zaproponowane  zmiany  –  w  sprawie  miejscowego  planu 
zagospodarowania  przestrzennego  na  terenie  gminy  Przyrów  –  sołectwo 
Stanisławów.
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.



Uchwała Nr 148/XXV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została 
jednomyślnie.

Ad . 15 . Ponieważ omówienie tego punktu porządku obrad nastąpiło w punkcie
              14 Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt 
uchwały  w  sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  na 
terenie Gminy Przyrów – sołectwo Bolesławów (projekt uwzględniał proponowane 
w dyskusji zmiany).
Do projektu uchwały uwag nie zgłoszono.
Uchwała Nr 149/XXV/06 w powyższej sprawie (w załączeniu) podjęta została
12 głosami, przy 1 głosie (radny Radło Euzebiusz) wstrzymującym się.

Ad . 16 . Komunikaty i wolne wnioski :

Przewodniczący Rady przedstawił pismo Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska w 
sprawie poparcia inicjatywy wezwania osób i instytucji  - odpowiedzialnych za stan 
dróg  krajowych  i  wojewódzkich  -  do  podjęcia  skutecznych  działań  w  tym 
względzie. 
Ustalono, że temat szerzej dyskutowany będzie na następnej sesji, na którą też 
przygotowany  zostanie  do  ewentualnego  przyjęcia  projekt  uchwały  dotyczący 
stanu dróg.
– radna Miedzińska – w imieniu organizatorów (Regionalny Ośrodek Kultury w 

Katowicach i świetlica wiejska w Sierakowie) – zaprosiła radnych oraz Wójta 
Gminy na dziś (30.06.) na godz. 17 – tą do udziału w zakończeniu, trwających 
od środy warsztatów teatralnych,

– radna  Wierciochowicz  poinformowała,  zarazem  zapraszając  do  udziału 
radnych  że  jutro  (1.07)  o  godz.  17-tej   w  Brzózkach  odbędzie  się  koncert 
zespołów  folklorystycznych  odbywający  się  w  ramach  międzynarodowych 
spotkań folklorystycznych, które trwają już od wtorku.

Ad . 17 . Wobec wyczerpania porządku obrad,  Przewodniczący Rady
               podziękował  zebranym za uczestnictwo w obradach i zamknął XXV 
sesję Rady Gminy w Przyrowie.

Protokółowała :

Teresa Dymczyk


