
PROTOKÓŁ Nr XXVI/2018
sesji Rady Gminy w Przyrowie

odbytej w dniu 28 września 2018 roku

Ad.1.  Sesję Rady Gminy o godz. 11-tej otworzył Przewodniczący Rady Gminy Rajmund
Michalik witając przybyłych i stwierdzając prawomocność obrad.

Zgodnie z załączoną listą obecności w obradach uczestniczyło 13 radnych, co stanowi 92 %
składu Rady.

Radni nieobecni: – Ryszard Kolan – nieobecność usprawiedliwiona
                             - Mirosław Hamerla – nieobecność usprawiedliwiona. 

Spoza Rady w obradach uczestniczyli:

Wójt Gminy – mgr inż. Robert Nowak 

Merytoryczni pracownicy Urzędu Gminy

Radny Powiatu Częstochowskiego – Henryk Kasiura 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Przyrowie – mgr Halina Trojak

Dyrektor  Niepublicznych  Szkół  Podstawowych  w  Zalesicach  i  w  Woli  Mokrzeskiej  –

mgr Regina Deska. 

a  także  mieszkańcy  Gminy  Przyrów  według  załączonej  listy  obecności  oraz  uczniowie
Zespołu  Szkolno  –  Przedszkolnego  w  Przyrowie  i  Niepublicznej  Szkoły  Podstawowej
w Zalesicach.

Ad.2.  Przewodniczący Rady przedstawił proponowany porządek obrad (w załączeniu)

Przed  przystąpieniem  do  przyjęcia  porządku  obrad  Wójt  Gminy  zawnioskował  o
wprowadzenie w punkcie 17 przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018
r.  Radni jednomyślnie opowiedzieli się za przyjęciem porządku obrad.

Ad.3.  Do protokołu poprzedniej – XXV sesji Rady Gminy – uwag nie zgłoszono.  Za jego
przyjęciem Radni głosowali 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad.4  . Wójt  Gminy  przedstawił  informację  z  działalności  międzysesyjnej,  w  której
poinformował o wydarzeniach zaistniałych w okresie od ostatniej sesji, i tak:

 30.06 – 01.07. – festyn organizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie w
ramach Rybackiej Lokalnej Grupy Działania;

 15.07. – 100-lecie obchodziła jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarębicach,
obchody połączone z Piknikiem Wiejskim;

 25.07. – gościliśmy komisję konkursu Marszałkowskiego „Piękna Wieś”, do konkursu
został zgłoszony obrzęd prezentowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Cyganeczki z
Sygontki.  Mamy już informację,  że obrzęd ten zajął  3  miejsce.  Wręczenie nagród
odbędzie  się  w  Sali  Sejmu  Śląskiego  w  dniu  11  października  podczas  Forum
Sołtysów;

 26.07. – spotkanie robocze z Sołtysami w sprawie likwidacji szkód łowieckich;
 01.08.  –  Zarząd   „Jurajskiej  Ryby”  oraz  przekazanie  placu  budowy  pod  drogę

powiatową w Sierakowie;



 07.08. – odbiór drogi w Zalesicach;
 13.08. – podpisana została umowa z PKS Częstochowa na dowóz uczniów do szkoły; 
 14.08. – zebranie w Sygontce w sprawie kanalizacji;
 19.08. – Dożynki Gminne w Przyrowie;
 26.08.  –  Dożynki  Powiatowe  w  Konopiskach,  Gminę  Przyrów  z  wieńcem

reprezentowało KGW Zarębice;
 05.09. – drugie spotkanie Komitetu Honorowego Obchodów 650-lecia Przyrowa, na

którym  dyskutowana  była  m.in.  kwestia  ufundowania  pomnika  Króla  Kazimierza
Wielkiego z okazji 650-lecia nadania praw lokacji, są trzy propozycje pomnika i trwa
ankieta, w której można oddać głos na wybrany projekt, do tej pory zagłosowało już
około 300 osób;

 06 – 07.09. – Walne Zgromadzenie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, jest to
zgromadzenie  Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i  Starostów regionu północnego
województwa  śląskiego,  chodzi  o  projekty,  które  są  realizowane  w  ramach
Regionalnych Programów Operacyjnych;

 09.09. – Dożynki Wojewódzkie w Wiśle;
 18.09.  –  odbiór  drogi  w  Zarębicach;  rozpoczęła  się  również  kampania  zebrań

wiejskich związanych z funduszem sołeckim: 18.09. – zebranie w Sołectwie Knieja,
Kopaniny,  19.09.  –  zebranie  w  Woli  Mokrzeskiej,  20.09.  –  zebranie  w  Wiercicy,
23.09. – zebranie w Bolesławowie, Zarębicach i Stanisławowie, 24.09. – zebranie w
Przyrowie i Sygontce, 27.09. – zebranie w Sierakowie i Staropolu, 28.09. – zebranie w
Zalesicach;

 20.08. – 28.09. – trwa kontrola kompleksowa z Regionalnej Izby Obrachunkowej;

Poza tym:
 lipiec – sierpień zakończona została realizacja kanalizacji w Staropolu, inwestycja ta

jest  już  rozliczana  również  z  Wojewódzkim  Funduszem  Ochrony  Środowiska  i
Gospodarki Wodnej 

 w  okresie  międzysesyjnym  rozpoczęta  i  zakończona  została  budowa  ul.  Mokrej
w Zalesicach i  z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych droga dojazdowa do pól w
Zarębicach;

 trwa remont budynku w Rynku pod Klub Seniora;
 w dniu dzisiejszym odbył się przetarg na drogę w Kopaninach;
 złożony został wniosek na przebudowę drogi w Sygontce;
 złożony został  również  wniosek na  odnawialne  źródła  energii  w postaci  wymiany

kotłów  centralnego  ogrzewania,  fotowoltaiki,  solarów,  nie  ma  jeszcze  żadnej
informacji, jak wygląda kwestia oceny tego wniosku

Ad.5.    Interpelacje i wnioski zgłosili:

-  Radna  Bożena  Miedzińska  –  odniosła  się  do  tematu  dotyczącego  przekazania  drogi
powiatowej  Lasom  Państwowym  z  zapytaniem  jaki  zapis  zostanie  stworzony  do  tych
miejscowości gdyż jest obawa, że jeśli przejmą tą drogę Lasy Państwowe to mieszkańcy nie
będą mieli możliwości przejazdu tą drogą np. do Koniecpola, a o to głównie walczą.

- Radny Powiatu Częstochowskiego – Henryk Kasiura oznajmił, iż głównym założeniem było
żeby udrożnić odcinek drogi od Julianki do Koniecpola i  w tym kierunku została podjęta
decyzja. W 2013 roku kiedy wystąpiła powódź tzw. „ Biała Wielka” poproszono  Dyrektora
Wydziału  Zarządzania  Kryzysowego  Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  o  sporządzenie



protokołów  strat  na  czterech  gminach.  Dotyczyło  to  Gminy  Koniecpol,  Gminy  Dąbrowa
Zielona, Gminy Lelów i Gminy Przyrów, przyjechała wtedy komisja i zweryfikowała między
innymi odcinek drogi od Julianki do Podlesia, został sporządzony protokół i jest ten odcinek
ujęty,  natomiast  nie  został  zweryfikowany odcinek,  bo nie  ma tytułu prawnego,  przez las
około  3  km.  Ustalono,  że  jest  potrzeba  uregulowania  stanu  prawnego  tego  odcinka  i
najprawdopodobniej  przejmie  ten  odcinek  Skarb  Państwa,  a  Starostwo  jest  jego
reprezentantem. Czyli jeśli przejdzie to na Skarb Państwa, to będzie ten odcinek w Zarządzie
Powiatu  Częstochowskiego  lub  ewentualnie  Lasów  Państwowych.  W  tej  sprawie  żadna
decyzja nie była podjęta, jest to pewien projekt i propozycja, nie wiadomo ile będzie trwał
proces regulowania statutu prawnego. W obecnej  chwili  nie możemy wejść na ta drogę z
materiałem, gdyż nie ma uregulowania prawnego i nie wiadomo, czyja ta droga będzie w
przyszłości. Jest to droga powiatowa o nieregulowanym stanie prawnym.

Pan Henryk Kasiura omówił również zrealizowane inwestycje na terenie Gminy Przyrów. 

-  Radny  Wiesław  Stanuchiewicz  -  podziękował  Radnemu  Powiatu  Częstochowskiego
Henrykowi Kasiura za skuteczność w dokonanych inwestycjach na terenie Gminy Przyrów.

- Radna Elżbieta Ślęzak – Zawadzka – zawnioskowała  o ograniczenie prędkości na ulicy
Leśnej w Woli Mokrzeskiej.

-  Sołtys  Ewa  Żmuda  –  złożyła  zapytanie  odnośnie  niechłonnej  studzienki  przy  ulicy
Zarębskiej w Przyrowie oraz ulicy Cmentarnej gdzie jest zaniżona droga i zbiera się woda w
kałużach i chlapie budynki.

-  Przewodniczący  Rady  Rajmund  Michalik  -  podziękował  Radnemu  Powiatu
Częstochowskiego Henrykowi Kasiura za inwestycje w Gminie Przyrów w tej kadencji oraz
wyremontowanie odcinka drogi pomiędzy Zalesicami a Lipnikiem.
  
Ad.6.  Wójt  Gminy  przyznał  stypendia  dla  wybitnie  uzdolnionych  uczniów  za  wysokie
wyniki w nauce. Stypendium otrzymało 6  uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w
Przyrowie i 5 uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Zalesicach. 

Ad.7. Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
Rocznego  Programu  współpracy  Gminy  Przyrów  z organizacjami  pozarządowymi  oraz
podmiotami pożytku publicznego na 2019 rok.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXVI/200/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  13
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.8.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  przyjęcia
projektu herbu, sztandaru, flagi, flagi stolikowej, banneru Gminy Przyrów

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.



Uchwała  Nr  XXVI/201/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  13
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.9.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały
Nr 15/II/2002 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 11 grudnia 2002 roku  w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Przyrów

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXVI/202/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  13
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.10.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
wieloletniej prognozy finansowej
Projekt uchwały omówił Wójt Gminy.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXVI/203/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  13
radnych – została podjęta 12 głosami „za” przy 1 głosie „wstrzymujący się”.

Ad.11.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie   zmian
w budżecie
Projekt uchwały omówiła Skarbnik Gminy.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXVI/204/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  13
radnych – została podjęta 12 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad.12.  Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXVI/205/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  13
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.13.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad
usytuowania  na  terenie  Gminy  Przyrów  miejsc  sprzedaży  napojów  alkoholowych



przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz sprzedaży napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXVI/206/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  13
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.14. Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia
odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym na terenie
Gminy Przyrów
 
Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXVI/207/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  13
radnych – została podjęta jednomyślnie. 

Ad.15. Przewodniczący  Rady  Gminy  przedstawił  projekt  uchwały  w  sprawie  zmiany
Uchwały Nr XXIII/173/2018 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na
2018 rok

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXVI/208/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  13
radnych – została podjęta jednomyślnie. 

Ad.16.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przyrów
Przewodniczący  Rady  Gminy  zapoznał  Radnych  z  Postanowieniem  Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
w  sprawie  wyrażenia  pozytywnej  opinii  dla  Rady  Gminy  w  Przyrowie  o  Regulaminie
dostarczania  wody i  odprowadzania  ścieków  obowiązującego  na  terenie  Gminy Przyrów,
które wpłynęło do Urzędu Gminy Przyrów dnia 16 sierpnia 2018 r.

Do projektu uchwały uwag i pytań nie zgłoszono.
Wobec powyższego Przewodniczący Rady przedstawił i poddał pod głosowanie projekt tej
uchwały.

Uchwała  Nr  XXVI/209/2018  w  powyższej  sprawie  (w  załączeniu)  –  w  obecności  13
radnych – została podjęta jednomyślnie.

Ad.17.  Przewodniczący  Rady  przedstawił  Zarządzenie  Wójta  Gminy  Przyrów  z  dnia
22.08.2018 r.  Nr  Or.0050.65.2018 w sprawie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu,



informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu
wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 r.
 Sprawozdanie omawiała Skarbnik Gminy na posiedzeniach Komisji Rady Gminy,

Sprawozdanie zostało przyjęte 11 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”.

Ad.18.  Komunikaty i wolne wnioski:

Przewodniczący Rady przedstawił pisma, które w ostatnim okresie wpłynęły do biura Rady
Gminy:

 Pismo Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr BO-WRP.001.12.2018 z dnia 02.07.2018
r. (data wpływu 03.07.2018 r.) w sprawie publikacji Rady Dzieci i Młodzieży RP przy
MEN;

 Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NPII.4131.1.413.2018 z dnia 03.08.2018
r. (data wpływu 31.07.2018 r.) w sprawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania
nadzorczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Przyrów
Nr XXV/194/2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie nadania sztandaru Szkole
Podstawowej  im.  Adama  Mickiewicza  w  Zespole  Szkolno  –  Przedszkolnym  w
Przyrowie;

 Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NPII.4131.1.413.2018 z dnia 03.08.2018
r.  (data  wpływu  06.08.2018  r.)  dotyczące  rozstrzygnięcia  nadzorczego  w  sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Przyrów Nr XXV/194/2018 z dnia 28
czerwca  2018 roku w sprawie  nadania  sztandaru  Szkole  Podstawowej  im.  Adama
Mickiewicza w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Przyrowie;

 Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NPII.4131.1.218.2018 z dnia 30.08.2018
r.  (data  wpływu  31.08.2018  r.)  dotyczące  decyzji  o  umorzeniu  postępowania
nadzorczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Przyrów
Nr XXIII/185/2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Przyrów na 2018 rok”;

 Pismo Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr NPII.4131.1.221.2018 z dnia 22.08.2018
r.  (data  wpływu  07.09.2018  r.)  dotyczące  decyzji  o  umorzeniu  postępowania
nadzorczego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Przyrów
Nr XXIII/176/2018 z  dnia 28 marca 2018 r.  w sprawie  szczegółowych warunków
przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
z  wyłączeniem  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  osób  z  zaburzeniami
psychicznymi  oraz  szczegółowych  warunków  częściowego  lub  całkowitego
zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania;

-  Radny Jacek Wiśniewski – zwrócił  się  z  zapytaniem do kierownika Gminnego Zakładu
Komunalnego o rozwiązanie problemu z zapachami z przepompowni, gdyż jest coraz więcej
skarg mieszkańców. 

- Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego Mirosław Czarnecki – poinformował, że jeśli
dostanie  pozwolenie od osób prywatnych na wejście  na posesje,  to  postara się  rozwiązać
przyczynę tych uciążliwych zapachów i problem ten będzie rozwiązywany aż do skutku, jeśli
chodzi natomiast o wykonanie techniczne, to jest ono wykonane prawidłowo.

-  Radna  Bożena  Miedzińska  –  poinformowała,  iż  wyjaśniła  się  sprawa  pani  Małgorzaty
Rutkowskiej, gdyż otrzymała ona decyzję z KRUS-u i zwrócone jej zostały pieniądze. Od



2012r. została wykluczona z KRUS-u,  czyli obowiązek płacenia składek spoczywa na Wójcie
Gminy i zwróciła się z zapytaniem do Wójta Gminy Roberta Nowaka,  jak on się do tego
ustosunkowuje i czy została podjęta decyzja w tej sprawie.
Drugą sprawą jest postanowienie, które zostało wydane dnia 3 września 2018r. w sprawie
zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia „Ekologiczna Instalacja Prądotwórcza Zielony Przyrów”. Niepokojącym
jest to, iż 3 września 2018r. wyszło zarządzenie w sprawie ustanowienia służebności przesyłu
chcielibyśmy wiedzieć, co to oznacza i czy Wójt się zgadza na to, żeby firma Conerga płaciła
dzierżawę i jakie są zamierzenia Wójta Gminy w przyszłej kadencji. 

-  Wójt Gminy Robert  Nowak – poinformował,  iż zamierzenia nie są zależne od niego, a
zawieszenie  postępowania  nastąpiło  na  wniosek  firmy Conerga.  Pracuje  ona  obecnie  nad
inwestycją  elektrowni  na  biomasę  w  Koniecpolu,  gdzie  ma  już  prawomocną  decyzję
środowiskową i  dlatego  wystąpiła  o  zawieszenie  postępowania  i  na  wniosek strony takie
postanowienie zostało wydane. Natomiast służebność dotyczy przesyłu kabla i nie dotyczy to
w ogóle  elektrowni  na  biomasę.  Jeśli  chodzi  o  sprawę  Pani  Małgorzaty  Rutkowskiej,  to
sprawę prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i decyzja należy do Kierownik GOPS
Pani Iwony Kremblewskiej.

-  Radna  Barbara  Wierciochowicz  –  zaprosiła  w  imieniu  swoim  i  Dyrektora  Gminnego
Ośrodka Kultury Pana Dariusza Grabowskiego na Pierwszy Powiatowy Przegląd Zespołów
Ludowych  i  Kół  Gospodyń  Wiejskich,  który  odbędzie  się  30  września  2018r.  w  Hali
Widowiskowo - Sportowej w Przyrowie. Organizatorem powyższego przeglądu jest Powiat
Częstochowski,  Gmina  Przyrów  oraz  Krajowy  Związek  Rolników,  Kółek  i  Organizacji
Rolniczych. Do prezentacji zespołów zgłosiło się 12 Gmin. Oprócz tego przy tym przeglądzie
o  godz.  13.00  w ramach  projektu  odbędzie  się  „Piknik  Mleczny”  z  degustacją  wyrobów
mlecznych, natomiast Przegląd Zespołów od godziny 16.00 – 19.00.

-  Sołtys  Ewa  Żmuda  –  oznajmiła,  że  po  naprawie  nawierzchni  drogi  wojewódzkiej
uciążliwością dla mieszkańców stało się sprzątanie pozostawionego żwiru, który odpryskuje
na ogrodzenia posesji i okna. 

- Radny Wiesław Stanuchiewicz -  poinformował,  że w dniu 01.10.2018 r. o godz. 11.00
odbędzie  się  coroczny  Marsz  Trzeźwości  spod  Szkoły  w  Przyrowie  natomiast  w  dniu
08.10.2018 r. o godz. 8.30 odbędzie się wyjazdowa Komisja Oświaty.

-  Przewodniczący Rady Rajmund Michalik – poinformował o zaproszeniu na uroczystość
poświecenia sztandaru w Szkole w Przyrowie.  

Ad.19. Wobec  wyczerpania  porządku  obrad  Przewodniczący  podziękował  zebranym  za
uczestnictwo w obradach i zamknął XXVI sesję Rady Gminy.

Protokółowała:

Dorota Wojciechowska


