
Protokół Nr XXXIII/2017

z XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

z dnia 6 września 2017 roku

Sesja rozpoczęła się o godz. 1410 w sali konferencyjnej Budynku Kulturalno – Oświatowe-
go w Wielopolu Skrzyńskim. Otwarcia sesji dokonała Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady
Gminy, która przywitała radnych i zaproszonych gości oraz stwierdziła quorum, przy którym może
obradować i podejmować uchwały Rada Gminy.

Na XXXIII nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim obecnych było
czternastu radnych oraz zaproszeni goście, zgodnie z załączonymi listami obecności. Nieobecny był
radny Pan Tadeusz Kopala.

XXXIII  nadzwyczajna  Sesja  Rady  Gminy  w  Wielopolu  Skrzyńskim  została  zwołana
w trybie art. 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek Pana
Wójta, w związku z potrzebą podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na
2017 rok.

Pan Marek Tęczar  –  Wójt  Gminy uzasadniając  potrzebę  zwołania  nadzwyczajnej  sesji
poinformował, że Gmina Wielopole Skrzyńskie otrzymała wnioskowaną promesę jako dodatkowe
środki na przebudowę przepustu w ciągu drogi Wielopole – Stara Droga na rzece Liwek w kwocie
142.000  zł.  W związku  z  tym  trzeba  włączyć  te  środki  do  budżetu  gminy.  Na  realizację  tej
inwestycji  były  w  całości  zabezpieczone  środki  własne,  aby  można  było  podpisać  umowę
z wykonawcą. Ponadto nie mamy jeszcze potwierdzonych pisemnie środków na budowę drogi na
Podliwku. Środki w tym momencie są, jednak procedura akceptacji listy przez Ministerstwo może
potrwać 1 – 1,5 miesiąca. W tym czasie będzie zbyt późno, aby myśleć o budowie tej drogi. Na
ostatniej sesji zostały zabezpieczone środki w kwocie 334.000 zł jako wkład własny na realizację
tej inwestycji, w związku z czym przetarg mógł być przeprowadzony. Jednak podpisanie umowy
z wykonawcą wiąże się z zabezpieczeniem całości środków. Koszt całkowity tej inwestycji wynosi
639.600 zł.  Sesja nadzwyczajna jest zwołana po to, aby jak najszybciej  włączyć w/w środki do
budżetu i rozpocząć prace, bo miesiące jesienne nie sprzyjają takim robotom.

Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła porządek obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały  w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy

na 2017 rok.

3. Zamknięcie sesji.

Radni za zgodą Pana Wójta włączyli do porządku obrad dodatkowy punkt: Sprawy różne, 
przyjmując rozszerzony porządek obrad o wymieniony punkt.
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Przystąpiono do realizacji przedstawionego porządku obrad XXXIII nadzwyczajnej sesji.

2. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały.

Pani  Janina  Drygaś  –  Skarbnik  Gminy  przedstawiła  projekt  uchwały  w  sprawie
wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Pani Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany budżetu gminy na 2017 rok:
1) Zwiększenie dochodów bieżących budżetu gminy o kwotę 35.223 zł z tytułu:

 wpływów z  podatku  od  czynności  cywilnoprawnych  od  osób  fizycznych  i  prawnych
w kwocie 23.100 zł,

 wpływów z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 12.123 zł.
2) Zwiększenie dochodów majątkowych budżetu gminy o kwotę 142.000 zł z tytułu dotacji

celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z przeznaczeniem na
przebudowę przepustu w ciągu drogi Wielopole – Stara Droga w Wielopolu Skrzyńskim.

3) Zwiększenie wydatków majątkowych budżetu gminy o kwotę 177.223 zł z przeznaczeniem
na:

 przebudowę przepustu w ciągu drogi Wielopole – Stara Droga w Wielopolu Skrzyńskim
w kwocie 142.000 zł,

 budowę  drogi  gminnej  w  Wielopolu  Skrzyńskim  na  Podliwku  o  długości  707  mb
realizowanej  w  ramach  programu  wieloletniego  pn.  „Program  rozwoju  gminnej
i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w kwocie 35.223 zł.

4)   Przeniesienia wydatków budżetu gminy na łączną kwotę 258.297 zł:

 zmniejszenie środków z przebudowy przepustu w ciągu drogi Wielopole – Stara Droga
zabezpieczonych ze środków własnych w kwocie 142.000 zł i odbudowy infrastruktury
drogowo – mostowej zniszczonej wskutek powodzi w kwocie 116.297 zł,

 zwiększenie środków na budowę drogi gminnej  w Wielopolu Skrzyńskim na Podliwku
o  długości  707  mb  realizowanej  w  ramach  programu  wieloletniego  pn.  „Program
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” w kwocie
258.297 zł.

Pytania i uwagi do projektu uchwały:

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy pytała o całkowite koszty wynikające
z przetargu dotyczące: 

1)  przebudowy przepustu w ciągu drogi Wielopole – Stara Droga,
2)  budowy drogi gminnej na Podliwku. 

Dopytała także czy aktualnie jest pełne zabezpieczenie środków na realizację w/w inwestycji.

Pani Skarbnik udzieliła odpowiedzi:
1)  Koszt  całkowity  przebudowy przepustu  w ciągu  drogi  Wielopole  –  Stara  Droga  wynosi

630.000 zł, z czego 615.000 – koszt inwestycji po przetargu i 15.000 – inspektor nadzoru.
Dzisiaj  zostanie  włączona  promesa  w  kwocie  142.000  zł.  Kwota  ta  była  zabezpieczona
z własnych środków w celu podpisania umowy z wykonawcą. Na realizację tej inwestycji
jest całkowite pokrycie finansowe. 
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2) Całkowity koszt budowy drogi gminnej na osiedlu Podliwek po przetargu wynosi 640.000 zł.
Po dzisiejszych  przesunięciach  została  zabezpieczona  całkowita  kwota.  Na ostatniej  sesji
było zabezpieczenie w kwocie 334.000 zł,  a dzisiaj  jest  zabezpieczona pozostała różnica,
ponieważ nie ma żadnego pisemnego potwierdzenia  przyznanej  dotacji  celowej  z Urzędu
Wojewódzkiego. Jest włączona do budżetu tylko kwota 11.600 zł. Pozostała kwota będzie w
miesiącu październiku. W tym czasie byłoby bardzo późno na realizację zadania. 

Pan Stanisław Pasowicz – radny z Glinika pytał o liczbę sprzedanych działek na Podliwku
i za jaką kwotę.

W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że sprzedanych jest 12 działek, natomiast co do
kwoty, Pani Skarbnik na chwilę obecną nie miała takiej wiedzy.

Pan Zbigniew Gąsior mówił, że na tych działkach gmina zrobiła biznes życia, natomiast
zdaniem Pana Stanisława Pasowicza cofamy się do tyłu.

Pan Wójt wyjaśnił, że gmina nie robi biznesu na żadnych inwestycjach. Zapytał jaki biznes
gmina zrobiła na drodze Brzeziny – Baj popieranej przez Pana Zbigniewa Gąsiora.

W odpowiedzi Pan Zbigniew Gąsior powiedział, że tam mieszkają ludzie.

Pani  Beata  Wiśniewska  –  radna  z  Brzezin  mówiła,  że  na  osiedlu  Podliwek  powstają
dopiero nowe domy, a kiedy będą asfalty do tych domów, gdzie ludzie czekają 20 – 30 lat, np.
droga na Rzeki, tam ludzie nie mają tej drogi.

Pan  Wójt  tłumaczył,  że  na  samym  początku  założyliśmy  sobie,  że  będziemy  robić
inwestycje dofinansowane ze środków zewnętrznych i budowa drogi Wielopole – Podliwek jest
dofinansowana. Budujemy ludziom infrastrukturę, po to, żeby mogli mieszkać. Ponadto droga ta
bardzo uatrakcyjni  działki,  dzięki  czemu powinny sprzedać  się  szybciej.  Jeżeli  uda się  znaleźć
dofinansowanie na drogę w kierunku np. Pana Pasowicza to na pewno będzie ona realizowana.
Podobna sytuacja  jest  z  przebudową przepustu  w ciągu  drogi  Wielopole  –  Stara  Droga,  gdzie
również jest przyznane dofinansowanie.

Pan Jan Świstak – radny z Brzezin mówił, że zasługą Pana Wójta jest ściągnięcie środków
zewnętrznych do naszej gminy, bo to nie takie proste napisać wniosek i dostać dofinansowanie.
Apelował, aby zgodzić się na wykorzystanie tych środków, bo w przeciwnym wypadku oddajemy
darmowe  pieniądze  komuś  innemu.  Prosił,  aby  także  na  inne  drogi  maksymalnie  starać  się
o dofinansowanie, bo ludzie na nie czekają. Mówił, że jest za tym, aby przyjąć projekt tej uchwały
i realizować inwestycje.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy poddała projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie przy:

  14 głosach – „za”
  0 głosach – „przeciw”
  0 głosach – „wstrzymujących się” przy obecności 14 radnych.

Uchwała Nr XXXIII/220/2017 w załączeniu.
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3. Sprawy różne.

Pan  Tadeusz  Bokota  –  radny,  sołtys  sołectwa  Glinik  prosił  o  przedstawienie  sytuacji
w szkołach, w tym informację o nowych dyrektorach.

Pan Wójt poinformował, że szkoły funkcjonują prawidłowo. W dwóch szkołach nastąpiły
zmiany dyrektorów szkół.  W Szkole  Podstawowej  w  Gliniku  nowym dyrektorem została  Pani
Wioletta Sarna. Jest to osoba spoza grona pedagogicznego nauczycieli z Glinika, ponieważ nikt
z grona pedagogicznego nauczycieli nie chciał podjąć się takiej funkcji. Pani Wioletta Sarna została
powołana na 5 lat. Zgodę na powołanie Pani dyrektor na taki okres czasu wydała też Pani Kurator
Oświaty. Pani Wioletta Sarna ma wszystkie niezbędne kwalifikacje do tego, żeby być dyrektorem.
Jest bardzo dobrze wykształcona. Ma skończone zarządzanie, jest nauczycielem dyplomowanym,
ma cztery studia podyplomowe. Grono pedagogiczne życzliwie przyjęło nową panią dyrektor. Były
dyrektor szkoły do dnia dzisiejszego nie przekazał szkoły i majątku szkoły. Zamknął swój gabinet
i nikogo do niego nie wpuszcza. Pomieszczenie zostanie otworzone komisyjne. Została przeprowa-
dzona w szkole także inwentaryzacja, która wykazała drobne braki. Były dyrektor został wezwany
do wyjaśnień i ewentualnego zwrotu tych rzeczy, których brakuje. Na razie z jego strony nie ma
odzewu, nie odbiera korespondencji. Pracuje na pełnym etacie, czyli 18 godzin. W związku z tym,
że  ma  uprawnienia  tylko  do  nauczania historii,  uczy  w  trzech  szkołach.  Szkoła  Podstawowa
w Gliniku w tej chwili liczy 152 dzieci. W pierwszym dniu nowego roku szkolnego w szkole była
przeprowadzona kontrola z Sanepidu. Zaniepokojony rodzic zgłosił, że szkoła nie jest odpowiednio
zabezpieczona od strony placu budowy. Kontrola wykazała, że jest wszystko w porządku, jedynie
zaleciła  jeszcze  lepsze  zabezpieczenie  wjazdu  na  budowę.  Ponadto  dążymy  do  tego,  aby  jak
najszybciej  oddać salę  gimnastyczną,  chociażby wewnątrz  bez otoczenia.  Firma KK-Bud w tej
chwili przystępuje do prac związanych z naprawą muru oporowego i do wykonania muru MOP2
zabezpieczającego boisko szkolne i drogę oraz zagospodarowanie terenu, zgodnie z przedłużonym
terminem do 15 grudnia 2017 r. Drugą szkołą, w której nastąpiła zmiana dyrektora jest Publiczne
Gimnazjum w Wielopolu Skrzyńskim. Nowym dyrektorem została Pani Grażyna Król – nauczyciel
dyplomowany. Jest to osoba wyłoniona z grona pedagogicznego nauczycieli Gimnazjum, pracująca
w szkole od ponad 10 lat, powołana na pełniącą obowiązki dyrektora na 2 lata (maksymalnie można
powołać na p.o. na 10 miesięcy, w wyjątkowych sytuacjach można na dłużej). Od samego początku
dyrektorem  Gimnazjum miał zostać wicedyrektor, który powinien automatycznie zostać dyrekto-
rem. Zgodnie z przepisami prawa, jeżeli dyrektor nie zostaje wybrany w konkursie, to pełniącym
obowiązki  staje  się  zastępca  dyrektora.  Nie  jest  wymagana nawet  jego  zgoda.  Wicedyrektor
ostatecznie nie zdecydował się na pełnienie tej funkcji. W Gimnazjum nie było żadnych problemów
związanych  z  przekazaniem  szkoły.  Były  dyrektor  przygotował  wszystko  idealnie.  W  dniu
rozpoczęcia roku szkolnego w szkole przeprowadzono także kontrolę z Sanepidu. Zalecenie pokon-
trolne dotyczy maksymalnego zabezpieczenia placu. Pozostałe szkoły funkcjonują obecnie prawi-
dłowo. Wszystkie szkoły mają nauczycieli do wszystkich przedmiotów. Zmiany są prowadzone na
bieżąco. Natomiast w przyszłości będzie taka sytuacja, że w Wielopolu Skrzyńskim będzie za dużo
pomieszczeń oświatowych, sal  edukacyjnych. Być może w przyszłości utworzony zostanie tutaj
żłobek. W Szkole Podstawowej w Broniszowie trzeba będzie się zmierzyć z dobudową lub przysto-
sowaniem budynku gospodarczego do potrzeb przedszkola, w związku z brakiem pomieszczeń w
szkole. W Szkole Podstawowej w Gliniku też może być problem z małą ilością sal. 
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Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik zaproponował, aby nauczyciele, którzy
przyjeżdżają i zostawiają samochody pod szkołą w Gliniku, parkowali na placu u Masteja, dzięki
czemu  rodzice będą  mieli  miejsce  na  wjazd.  Zasygnalizował  także,  aby  wrócić  do  pomysłu
zaprojektowania wnęki wjazdowej przy szkole na krótkie zatrzymywanie się.

Pan Wójt odpowiedział, że problem braku parkingu przy Szkole Podstawowej spróbujemy
rozwiązać. Prowadzone są także wstępne rozmowy z Panem Bujakiem o sprzedaż kawałka działki
na parking pod szkołą.

Pani  Halina  Poręba  –  Przewodnicząca  Rady  Gminy  zasygnalizowała  zgłoszony  przez
nauczycieli z Glinika problem nierównego traktowaniu nauczycieli miejscowych. Nadmieniła, że
nowa  pani  dyrektor  otrzymała  powierzenie  funkcji  dyrektora  na  5  lat,  natomiast  nauczyciele
miejscowi mieli możliwość podjęcia funkcji pełnienia obowiązków na 4 miesiące.

Pan Wójt  jeszcze raz wyjaśnił,  że  nowa Pani  dyrektor  Wioletta  Sarna miała  wszystkie
niezbędne dokumenty,  żeby ją  powołać  na  okres  5  lat  wraz  ze  zgodą  Kuratora  Oświaty.  Nikt
z nauczycieli z Glinika nie ma zarządzania oświatą. W związku z tym osobę bez zarządzania Wójt
może powołać na p.o. maksymalnie na 10 miesięcy. Nikt z nauczycieli z Glinika nie chciał przyjąć
tej funkcji.  Nowa Pani dyrektor nie chciała innego rozwiązania, ponieważ pracowała w Zespole
Szkół w Czudcu, miała umowę na czas nieokreślony i nie chciała ryzykować.

Następnie  Pan  Wójt  poinformował,  że  prowadzone  są  prace  nad  opracowaniem
dokumentacji na  przebudowę drogi  Brzeziny – Bukowina na  odcinku o długości  3  km.  Droga
zostanie zgłoszona  do  Programu  rozwoju  gminnej  i  powiatowej  infrastruktury  drogowej.
Przyjmowanie wniosków trwa do 15 września br. Pan Wójt wyraził nadzieję, że wniosek zostanie
wysoko oceniony  i  dostanie  dofinansowanie,  które  jest  w  wysokości  50/50.  Usilnie  także
podejmowane są starania, aby jeszcze przynajmniej na dwa zadania powodziowe w tym roku dostać
środki  z  rezerwy celowej  budżetu  państwa.  Gmina  wykazała  również  szacunki  po  nawalnych
deszczach na kwotę ponad 2,3 mln zł,  które nas nawiedziły w ostatnim czasie. Ponadto w dniu
dzisiejszym został ogłoszony przetarg na dostawę 500 ton kruszywa. W najbliższym czasie będą
realizowane krótkie  odcinki  dróg  ze  środków własnych,  tj.  Glinik  –  Skórówka  oraz  Nawsie  –
Stachorówka w kierunku  Pani  Siuta,  poza  tym Wielopole  –  Nowa Wieś  na  Petkę z  funduszu
sołeckiego i Nawsie – Kąt z funduszu sołeckiego.

Pan Sławomir  Górski  –  radny z  Glinika pytał  o  termin  ogłoszenia przetargu na drogę
Glinik – Skórówka i czy są przygotowane niezbędne dokumenty potrzebne do przetargu.

W  odpowiedzi  Pan  Wójt  poinformował,  że  pracownicy  gminy  usilnie  pracują  nad
przetargiem. Zostanie on ogłoszony niebawem, może w tym tygodniu.

Pan Stanisław Pasowicz – radny z Glinika wnosił o realizację drogi Glinik – Pasieki.

Pan Tadeusz Bokota – radny, sołtys sołectwa Glinik wnioskował o zakup dwóch rodzajów
grubości kruszywa, aby na „górki” sypać grubszy kamień, ponieważ drobny jedzie na dół.

Pan Wójt odpowiedział, że tak jest w przetargu. Przedmiotem zamówienia jest dostawa
klińca z możliwością zamiany części na tłuczeń. 
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Pan Adam Galas – radny, sołtys sołectwa Broniszów pytał czy gmina składała wniosek na
rynek historyczny.

Pan Wójt  odpowiedział,  że  nie  ma wiedzy na ten temat.  Wyjaśnił,  że  wpisana została
rzeźba św.  Floriana  i  rzeźba  św.  Sebastiana  z  kapliczki  usytuowanej  na  rynku  w  Wielopolu
Skrzyńskim do  wojewódzkiego  rejestru  zabytków.  Obecnie  przygotowywany  jest  projekt  na
renowację tych dwóch figur. 

Pan  Lucjan  Janik  –  radny  z  Brzezin  ponownie  prosił  o  wpisanie  starej,  zniszczonej
wskutek powodzi kapliczki w Brzezinach do wojewódzkiego rejestru zabytków i podjęcie działań
o pozyskanie środków na jej renowację.

Pan  Tadeusz  Opoń  –  radny  z  Wielopola  Skrzyńskiego  poruszył  temat  chodnika
w Wielopolu Skrzyńskim. Pytał Pana Wójta o skomunikowanie planowanego do budowy chodnika
z wykonanym, w jaki sposób będzie to połączone, żeby można było z chodnika na chodnik przejść.
Ponadto pytał o informacje o ewentualnym wyniesieniu obrazów z Gimnazjum na Kantorówkę.

Pan  Jan  Świstak  –  radny  z  Brzezin  wyjaśnił,  że  w  utworzonym  mini  muzeum
w  Gimnazjum zostały zgromadzone dokumenty, listy, repliki obrazów, z tego względu, że kiedy
nadawano imię Szkole Podstawowej Tadeusza Kantora, podstawówka nie miała miejsca. Nie ma
możliwości  posądzania kogokolwiek  o  wyniesienie  czegokolwiek,  bo  wszystko  jest  opisane
i udokumentowane. Wówczas jak Gimnazjum przestanie istnieć, wszystko będzie wyeksponowane
w Kantorówce, która zostanie odnowiona i wyremontowana.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy podziękowała za postawione kosze na
śmieci na rynku w Wielopolu Skrzyńskim oraz za zamontowanie progu zwalniającego powyżej
szkoły podstawowej. Prosiła w miarę możliwości o zainstalowanie jeszcze jednego progu w okolicy
kościoła, z uwagi na odbywające się tam wyścigi samochodowe.

Pan Wójt odniósł się do zgłoszonych spraw różnych, mówiąc że:
 Chodnik  w  Wielopolu  Skrzyńskim  zostanie  skomunikowany  w  ten  sposób,  że  zostanie

pociągnięty kawałek stroną prawą, zostanie wykonane przejście dla pieszych i po stronie lewej
będzie 300 m chodnika. 

 Na temat  przeniesienia  obrazów z Gimnazjum do Kantorówki,  Pan Wójt  nie  posiada żadnej
wiedzy. Część zbiorów została przeniesiona do Gimnazjum, jak był remont. Wszystkie zbiory są
zainwentaryzowane, spisane i udokumentowane. 

 O zamontowanie progu zwalniającego na drodze powiatowej trzeba zawnioskować do Starostwa
Powiatowego, jeżeli wolno na drodze powiatowej zamontować taki próg. 

Następnie Pan Wójt przedstawił wstępną propozycję wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na
drodze  od  centrum  Wielopola  Skrzyńskiego  w  stronę  Brzezin  przez  krzyżówkę  koło  Ośrodka
Zdrowia,  natomiast  od  strony Brzezin  ruch  odbywałby  się  przez  obwodnicę.  Nadmienił  także
o rozwiązaniu  problemu komunikacyjnego  przy  budynku  Samorządowego  Przedszkola  poprzez
przerobienie chodnika po stronie prawej, w ten sposób, żeby można było samochodem wjechać
i zatrzymać się i postawienie znaku zakaz zatrzymywania się z napisem nie dotyczy chodnika.
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Pan Tadeusz Bokota – radny,  sołtys  sołectwa Glinik pytał  o sprawy sądowe dotyczące
działki na Łysej Górze.

Pan Wójt odpowiedział, że sprawa o ustanowienie zasiedzenia została rozstrzygnięta przez
Sąd w Ropczycach postanowieniem. Pozew został oddalony, zasiedzenia nie ma. Prawdopodobnie
jest  wniesiona apelacja do Sądu Okręgowego. Kolejna sprawa wytoczona przez Państwa  Olech
Gminie  Wielopole  Skrzyńskie  jest  o  naruszenie  posiadania.  Gmina  Wielopole  Skrzyńskie  ma
własność, natomiast Państwo Olech posiadanie. Jest wydany wyrok, który zakazuje nam robienia
ogrodzenia  na  tym terenie,  wycinania  zakrzaczeń i  wchodzenia  na  teren,  który jest  własnością
gminy. Koszty, jakie zostały zasądzone to 198 zł na rzecz Państwa  Olech jako połowa środków
zastępstwa procesowego i 200 zł na rzecz Skarbu Państwa. Od tego wyroku nie odwołaliśmy się.
Czekamy na uprawomocnienie się wyroku o oddalenie powództwa o zasiedzenie.

4. Zamknięcie sesji.

Pani Halina Poręba – Przewodnicząca Rady Gminy złożyła podziękowania wszystkim za
obecność  na  dożynkach  gminnych,  przede  wszystkim  Pani  Marii  Żywot  za  przygotowanie
uroczystości  na  bardzo  wysokim  poziomie.  Następnie  podziękowała  radnym  i  zaproszonym
gościom  za  udział  w  sesji  i  dokonała  zamknięcia  XXXIII  nadzwyczajnej  Sesji  Rady  Gminy
w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja trwała do godziny 1600.

Protokołowała: Przewodnicząca Rady Gminy

                    mgr Beata Ozga mgr inż. Halina Poręba
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