
Protokół Nr XXXV/2013

z XXXV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim

odbytej w dniu 27 września 2013r.

Sesja rozpoczęła  się o godzinie  1400 w Urzędzie Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. 
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka.
Przywitał  radnych  i  zaproszonych  gości  oraz  stwierdził  quorum,  przy  którym  może 
obradować i podejmować Uchwały Rada Gminy.

W sesji uczestniczyło 14 radnych /lista obecności w załączeniu/ oraz zaproszeni goście 
wg załączonej do protokołu listy obecności. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka zaproponował, aby do porządku 
obrad sesji wprowadzić jeszcze dwie uchwały:
–w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta – przyznania nagrody jubileuszowej,
–w  sprawie  w  sprawie  zaciągnięcia  zobowiązania  w  zakresie  inwestycji  o  wartości 
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2013 rok.

Następnie przedstawił proponowany porządek obrad:

1.  Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz wykonania uchwał Rady Gminy.

2.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

3.  Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

1) w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok,

2)  w  sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa  na  wyprzedające  finansowanie 
projektu  pn.  „Budowa sieci  kanalizacji  sanitarnej  dla  części  wsi  Wielopole  Skrzyńskie 
Etap I oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie Etap II”,

3) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wielopole Skrzyńskie porozumienia 
o współpracy z gminami tworzącymi Dębicko-Ropczycki Obszar Funkcjonalny w zakresie 
opracowania  i  wdrażania  Strategii  Rozwoju  Zintegrowanych  Inwestycji  Terytorialnych 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020,

4) w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta – przyznania nagrody jubileuszowej,

5) w sprawie zaciągnięcia  zobowiązania  w zakresie  inwestycji  o wartości  przekraczającej 
kwoty ustalone w budżecie gminy na 2013 rok.

4. Sprawy różne.

5. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

6. Zamknięcie sesji.

Porządek obrad przedstawiony przez Przewodniczącego Rady Gminy  został przyjęty 
jednogłośnie do realizacji (14 głosów „za”).
Przystąpiono do realizacji programu:



Ad. 1 Informacja Wójta Gminy z realizacji zadań oraz uchwał Rady Gminy.

Wójt  Gminy Pan Czesław Leja zabierając głos,  przedstawił  informację z realizacji 
zadań w okresie międzysesyjnym mówiąc, iż:
– trwają prace przy budynku koło Kościoła i budowie kanalizacji;
– rozpoczął  się rok szkolny,  funkcjonuje już dowożenie uczniów do szkół i  dożywianie, 

dyrektorzy szkół zostali zobowiązani, aby czuwać nad jakością posiłków;
– koszty dowożenia uczniów do szkół są bardzo wysokie, w urzędzie jest pracownik i może 

uda się nieco zmniejszyć  te koszty za kursy do Strzyżowa i  Frysztaka,  jeśli  chodzi o 
pozostałe kursy to niektóre dzieci, które nie są objęte ustawą (jest mniejsza odległość) 
będą musiały dopłacać za dojazd, od listopada byłaby ta zmiana; 

– w sprawie chodnika w Wielopolu, może uda się zacząć częściowe prace w październiku;
– dziś jest do podjęcia uchwała w sprawie budowy drogi w Nawsiu na Kamieńcu koło P. 

Laska, udało się otrzymać z Ministerstwa środki w wysokości 140 tys. zł., postaramy się 
aby jak najszybciej zrealizować to zadanie;

– jest  propozycja  podjęcia  dzisiaj  uchwały  intencyjnej  tzw.  Schetynówki  –  chodzi  tu  o 
budowę parkingu przy kościele w Brzezinach, chodzi o parking przy kościele i objazd 
koło cmentarza,  wybrano  akurat  Brzeziny ponieważ w innych  miejscowościach  dosyć 
nieźle  wygląda  sytuacja  parkingów,  najgorzej  jest  to  w Brzezinach,  w obecnej  chwili 
gminy nie stać na Schetynówke, dziś to taka uchwała intencyjna, a nadarza się okazja do 
wykorzystania współpracy z Parafią w Brzezinach (ksiądz dziekan chce wspomóc budowę 
parkingu)  i  gminą  Wiśniowa,  my  mamy  zrobić  odcinek  drogi  w  stronę  kapliczki  na 
Jaszczurową w zamian za to dostaniemy pomoc z Gminy Wiśniowa, także część kosztów 
udało by się odzyskać;

– będą zgłoszenia dot. dróg nieasfaltowych, na tą chwile gminy nie stać na remonty, może 
pod koniec listopada uda się zgromadzić trochę kruszywa;

Podjęto dyskusję.

Radna  Pani  Renata  Góra  poinformowała,  iż  Komisja  Rewizyjna  na  ostatnim 
posiedzeniu m.in. sprawdzała posiłki w szkole, przywożone są one w termosach, porcje są 
wystarczające  a  przede  wszystkim  ciepłe.  Komisja  była  też  w  budynku  koło  kościoła, 
kierownik budowy poinformował, że do 10 grudnia postarają się wykonać prace, efekty w 
środku już widać. Zapytała czy byłaby możliwość od stycznia przeniesienia przedszkola do 
tego budynku oraz o możliwość zagospodarowania tam stołówki.

Wójt Gminy Pan Czesław Leja powiedział, że jeżeli będziemy chcieli uruchomić od 
stycznia tam przedszkole to w obecnej chwili na zasadzie przeniesienia, a od nowego roku 
ewentualnie powstałby nowy oddział przedszkola.
Natomiast  jeśli  chodzi  o  stołówkę  to  w  rewitalizacji  przewidziane  jest  przygotowanie 
stołówki dla wszystkich dzieci, a można by przenieść kuchnie i gotować na wszystkie szkoły. 
Tutaj trzeba się zastanowić w jakiej formie to będzie funkcjonowało.

Radny Pan Zbigniew Gąsior zapytał o odpłatności za przedszkola, po przeniesieniu do 
nowej  placówki,  warunki  są  dużo  lepsze  niż  w starym przedszkolu,  powinna  być  trochę 
wyższa ta stawka.

Skarbnik Gminy Pani  Janina Drygaś  poinformowała,  iż  zmieniły się  przepisy,  jest 
zapis że górna stawka nie może przekroczyć 1 zł. Trzeba podjąć uchwałę o zmianie stawki, bo 
u nas przekracza 1 złotych.

Radny Pan Krzysztof Gąsior poinformował, że wśród rodziców jest oburzenie, iż po 
wejściu w życie nowej ustawy może się okazać się, że będą musieli płacić dwa razy drożej niż 
do tej pory za dodatkowe zajęcia w przedszkolu.
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Radny Pan Jan Bokota zapytał czy wyjaśniono dowóz uczniów na Jabłonną.
Wójt Gminy Pan Czesław Leja poinformował, ze ostateczne rozstrzygnięcia będą w 

poniedziałek, zmieniają się zasady dowożenia, każde dowożenie ucznia nie objętego ustawą 
będzie kosztowało dodatkową opłatę.

Ad. 2
Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 

W punkcie Interpelacje radnych nikt z radnych nie zabrał głosu.

Ad. 3
Podjęcie uchwał:

1) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian budżetu gminy na 2013 rok przedstawił 
Wójt Gminy Pan Czesław Leja. 

Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś poinformowała, iż zostały zwiększone dochody z 
tytułu  dotacji  celowej  na  zadanie  związane  z  usuwaniem  skutków  klęsk  żywiołowych 
(PROMESA w wysokości 140 tys. zł. pismo w załączeniu), wkład własny gminy 20 %  to 35 
tys. zł. 
Zmniejszono kwotę przychodów budżetu gminy o 140 tys.  zł z tytułu pożyczki z budżetu 
państwa  na prefinansowanie projektu pn.  „Budowa  sieci  sanitarnej  oraz wodociągu”,  na 
wkład własny gmina planowała zaciągnięcie  pożyczki  ale  kwota po przetargu okazała  się 
mniejsza dlatego trzeba mniej zaciągnąć pożyczki na ten cel.
Zmniejszone  są  przychody  budżetu  o  kwotę  32409  zł. z  tyt  wolnych  środków,  które 
przeznaczone  są  na  udział  własny  na  zadanie  związane  z  usuwaniem  skutków  klęsk 
żywiołowych. 

Radna Pani Halina Poręba zapytała o zwiększenia z tyt. wolnych środków, czy to jest 
maksymalna kwota wolnych środków?
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że jest to kwota maksymalna.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została podjęta przy:
 14 głosach - „za”,
   0 głosach - „przeciw”,
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych.

/Uchwała Nr XXXV/183/2013  w załączeniu/

2)  Projekt  uchwały w sprawie  zaciągnięcia  pożyczki  z  budżetu  państwa na wyprzedające 
finansowanie  projektu  pn.  „Budowa  sieci  kanalizacji  sanitarnej  dla  części  wsi  Wielopole 
Skrzyńskie Etap I oraz budowa wodociągu dla części wsi Wielopole Skrzyńskie i Nawsie 
Etap II” przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Janina Drygaś.
Poinformowała,  iż  żeby  można  zaciągnąć  pożyczkę  jest  potrzeba  podjęcia  uchwały 
intencyjnej. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została podjęta przy:
 14 głosach - „za”,
   0 głosach - „przeciw”,
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych.

/Uchwała Nr XXXV/184/2013  w załączeniu/
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3)  Projekt  uchwały  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  zawarcie  przez  Gminę  Wielopole 
Skrzyńskie porozumienia o współpracy z gminami tworzącymi Dębicko-Ropczycki Obszar 
Funkcjonalny  w  zakresie  opracowania  i  wdrażania  Strategii  Rozwoju  Zintegrowanych 
Inwestycji  Terytorialnych  w ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 przedstawiła Sekretarz Gminy Krystyna Wlezień.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została podjęta przy:
 14 głosach - „za”,
   0 głosach - „przeciw”,
   0 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych.

/Uchwała Nr XXXV/185/2013  w załączeniu/

4)  Projekt  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wynagrodzenia  Wójta  –  przyznania  nagrody 
jubileuszowej przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka.

Sekretarz  Gminy  Pani  Krystyna  Wlezień  poinformowała,  że  nagroda  jubileuszowa 
przysługuje z mocy prawa, wynika to wprost z interpelacji ustawy.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została podjęta przy:
 12 głosach - „za”,
   0 głosach - „przeciw”,
   2 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 14 radnych.

/Uchwała Nr XXXV/186/2013  w załączeniu/

5) Projekt uchwały w sprawie  zaciągnięcia zobowiązania w zakresie inwestycji o wartości 
przekraczającej kwoty ustalone w budżecie gminy na 2013 rok przedstawił Przewodniczący 
Rady Gminy Pan Robert Pieczonka.

Wójt  Gminy  Pan  Czesław  Leja  zwrócił  uwagę,  iż  to  zadanie  to  budowa  drogi 
dojazdowej oraz parkingu koło cmentarza w Brzezinach, będzie to działanie wspólne z parafią 
i gminą Wiśniowa, pozostałe miejscowości w gminie mają ten problem rozwiązany, parkingi 
są przy cmentarzach. Gdyby okazało się że przyszłoroczny budżet nie pozwoli na realizację 
takiej inwestycji, wówczas zrezygnujemy z tego zadania. W tym momencie to jakby uchwała 
intencyjna.

Radny Pan Zbigniew Gąsior powiedział, że kościół to wizytówka gminy, zależy nam 
głównie na parkingu koło cmentarza jak też na drodze biegnącej wzdłuż, ważne że zależy nie 
tylko Wójtowi gminy Wielopole ale i gminie Wiśniowa oraz parafii. Poprosił o zagłosowanie 
za  tą  uchwałą,  zauważając,  iż  dokłada  się  na  zobowiązania  do  innych  zadań  w  innych 
miejscowościach, trzeba sobie wzajemnie pomagać.

Radny Pan Jan Bokota powiedział, że nie jest przeciwny budowie parkingu ale trzeba 
się zastanowić, np. nad realizowaną Schetynówką na Nawsiu, są to bardzo kosztowne drogi, 
za te pieniądze, które gmina dokłada można by zrobić wiele innych odcinków albo jeden a 
dłuższy.

Radny Pan Bogdan Siuśko zawnioskował, aby zrobić parking naprzeciwko gminy.
Radny Pan Andrzej  Róg zapytał,  skąd będą  pieniądze  na  to  zadanie,  czy  aby nie 

będzie to kosztem szkół m.in. w Broniszowie?
Wójt Gminy Pan Czesław Leja powiedział, że nie odbędzie się to kosztem szkół, a 

prawdą jest że już 3 lata temu przygotowywaliśmy się do reorganizacji systemu oświaty na 
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terenie gminy, wtedy była propozycja o tworzenie szkół społecznych, wówczas nauczyciele 
zmobilizowali  rodziców,  iż  jest  to  krok  do  likwidacji  szkół,  dopóki  nie  dojdzie  do 
zrozumienia sytuacji (nauczyciele na tym nie ucierpią) nie ma co reformować. Uchwała nie 
ma na celu upośledzenia  placówek oświatowych  w mniejszych  miejscowościach,  teraz  to 
intencja,  trzeba  spróbować  złożyć  wniosek,  nie  zmusza  nas  to  aby  w  tej  chwili  szukać 
pieniędzy.

Z-ca  Przewodniczącego  Pan  Jan  Świstak  poprosił  o  wsparcie  projektu  uchwały, 
mówiąc,  iż  jest  to  bowiem  droga  przyszłościowa,  zmniejsza  się  droga  na  organistówkę, 
wybiegając do przodu trzeba pomyśleć o tej drodze, owszem jest to może drogo bo aż 50 % 
musimy dołożyć ale są to drogi trwałe, służą na lata i mamy na to doświadczenie, widzimy 
jak dobrze nam służą.

Radna Pani Halina Poręba zapytała co w sytuacji jak wniosek zostanie pozytywnie 
rozpatrzony, czy jest wówczas możliwość wycofania się z jego realizacji w przypadku braku 
środków w budżecie.

Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, że jak nie będzie środków to nie będzie 
realizacji.
 Radna Pani Zofia Bieszczad zauważyła, że w Gliniku też nie ma drogi na cmentarz, 
trzeba liczyć się z tym, że zablokujemy sobie tym zadaniem inne inwestycje, chociażby nawet 
wymiana desek na moście w Gliniku, koszt przeróbki to ok 40 tys. zł., braknie na drobne 
inwestycje.

Radny Pan Jan Bokota również zwrócił uwagę na drogę na cmentarz w Gliniku, oraz 
zapytał czy byłaby szansa na rozpoczęcie budowy hali sportowej w Gliniku.

Wójt  Gminy  Pan  Czesław  Leja  mówi,  że  złożyliśmy  wniosek  o  płatność  na 
zrealizowane zadanie w Brzezinach, po otrzymaniu zwrotu środków wspólnie zastanowimy 
się jak rozdysponować te pieniądze.

Radny Pan Zbigniew Gąsior powiedział, iż dziś głosujemy tylko nad tym czy złożyć 
wniosek czy nie, przy uchwale budżetowej będzie głosowanie nad tym zadaniem. Zaapelował 
aby nie blokować sobie realizacji zadania (budowy drogi) na przyszły rok.

Radny  Pan  Krzysztof  Gąsior  zauważył,  że  jeżeli  ktoś  się  próbuje  organizować, 
angażować się w inwestycje w tym przypadku mieszkańcy Brzezin, to trzeba im pomóc, przy 
okazji świąt wokół cmentarza jest ogromny problem, jest to wręcz niebezpieczne, wspólnymi 
siłami trzeba podejmować się inwestycji  w różnych miejscowościach.  Poprosił  o poparcie 
projektu uchwały.

Radny Pan Marek Mucha powiedział, iż każda droga o lepszej nawierzchni to lepsze 
spojrzenie na świat. Priorytetem jest budowa dróg o trwałej nawierzchni i nieraz była mowa 
co  jest  ważniejsze:  szkoła  czy  drogi,  w  przeciągu  kilku  lat  różne  inwestycje  były 
podejmowane, np. rynek w Wielopolu, budynek koło kościoła, niedawno Orlik, ciężko było 
rękę podnieść a jednak to wszystko służy mieszkańcom, to jest okno na świat. Mówi, iż warto 
byłoby się przychylić do tej uchwały.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Robert  Pieczonka  powiedział,  iż  Schetynówka 
w Nawsiu  była  droga  ale  rozwiązuje  dość  dużo  spraw komunikacyjnych,  dobrze  jest  jak 
gmina się wpisuje w takie programy, za własne pieniądze nie jesteśmy w stanie zrobić takich 
odcinków nawet za 10 lat. Świadomi tej sytuacji złóżmy wniosek, jest to wyjście naprzeciwko 
programom, za własne pieniądze tego nie zrobimy, nie możemy tego zrobić kosztem szkoły 
ale w tej chwili złóżmy wniosek a możemy pozyskać dla gminy pieniądze, skorzystajmy z tej 
okazji.

Radny Pan Jan Bokota powiedział, że nic się nie robi w sprawie chodników w Gliniku, 
zauważył żeby porozmawiać z rodzicami, którzy boją się o swoje dzieci puszczając do szkoły 
koło drogi bez chodnika.

Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, iż jest to droga wojewódzka i będzie to 
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kosztem województwa.
Radny Pan Krzysztof Gąsior powiedział, że nigdy nie zostawialiśmy chodników, od 

początku  byliśmy  za  chodnikami,  nigdy  Glinik  nie  został  pozostawiony  sam,  w  obecnej 
chwili  byłoby niepoważne ze strony rady,  aby dokładać pieniądze  i  wykonywać prace na 
nieswojej drodze.

Radny Pan Andrzej Róg zapytał o chodnik w Broniszowie.
Wójt  Gminy  odpowiedział,  że  trzeba  sprawdzić  w  dokumentacji,  wówczas  będzie 

wiadomo co dalej z chodnikiem.
Radny Pan Zbigniew Gąsior mówi, iż ludzie są niecierpliwi jeśli chodzi o drogi, może 

należy  podjąć  intencyjną  uchwałę  o  budowie  dróg,  bo  wszystkim  zależy  najbardziej  na 
drogach, a i ludzie mieliby nadzieje, że w przyszłości będą drogi remontowane.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Robert Pieczonka poddał projekt pod głosowanie.
Uchwała została podjęta przy:
 12 głosach - „za”,
   0 głosach - „przeciw”,
   1 głosach - „wstrzymujących się” - przy obecności 13 radnych.

/Uchwała Nr XXXV/187/2013  w załączeniu/

Ad. 4
Sprawy różne.

Wójt Gminy Pan Czesław Leja powiedział, że jeśli chodzi o kanalizacje i wodociągi to 
teraz trzeba by zaczekać i włączyć partnerstwo publiczno-prywatne do środków unijnych.

Radny Pan Marek Mucha podziękował Panu Wójtowi za zaangażowanie i pozyskanie 
80 % z zewnątrz na drogę w Nawsiu i radnym za jednogłośne wsparcie uchwały.
Dalej  mówiąc  zwrócił  uwagę  na  dziwną  organizację  wycieczek  w  Gimnazjum,  otóż  był 
organizowany wyjazd do kina, było 3 terminy i okazało się że żaden nie doszedł do skutku, 
dzieci poszły do szkoły bez plecaków, książek itd. po prostu nieprzygotowane. Poprosił o 
zwrócenie uwagi na lepszą organizację tego typu wycieczek przez organizatora.

Wójt Gminy Pan Czesław Leja powiedział, że rozezna sytuację oraz poinformował, iż 
wszystkie  nasze szkoły zostaną objęte programem powiatowym,  do każdej  szkoły zostaną 
skierowani eksperci, którzy będą badać relacje i sytuacje w szkołach.

Radni wspólnie zauważyli, iż w tej chwili różnie się dzieje w szkołach, pewne sytuacje 
trzeba od razu wyjaśniać, zdarza się, że młodzież często nie szanuje nauczycieli, nauczyciel 
czasami nie jest w stanie wychować dziecka, jest wiele problemów w szkołach. 
Podjęto decyzje,  aby kwestie  oświatowe,  dotyczące  szkół,  relacji  w szkołach poddać pod 
obrady najbliższej Komisji Oświaty.

Radna Pani Maria Żywot zwróciła uwagę, iż w Nawsiu jadąc przez górę w stronę P. J.  
Muchy koło P. T. Trałki jest drzewo przesunięte na drogę, naprzeciwko P. Zięby jest płot, 
drzewo to jest  grube,  może stanowić niebezpieczeństwo.  Dalej  mówiąc  poprosiła  o łyżkę 
kruszywa  koło  P.  Reguły,  ponieważ  jest  wycięty  kawałek  asfaltu,  są  2  duże  dziury  oraz 
poinformowała,  że jest  po rozmowie  z P.  K. Gawronem,  który pozwoli  na skopanie koło 
niego brzegu ale w zamian żeby tę ziemię dać na jego podwórko, czy byłaby taka możliwość.

Wójt Gminy Pan Czesław Leja odpowiedział, iż trzeba będzie podjąć działania, aby te 
zgłoszone zadania szybko wykonać.

Radny  Pan  Jan  Bokota  zwrócił  uwagę  na  zabezpieczenie  mostka  przed  zimą  na 
Krzemienicy koło P. S. Bokoty, R. Przystasia i Hawera.
 Radny  Pan  Andrzej  Róg zauważył,  że  jesteśmy na  przełomie  września,  trzeba  by 
zwrócić uwagę na zakrzaczenia koło dróg, aby zdążyć przed zimą.
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Z-ca Przewodniczącego Pan Jan Świstak mówi, iż przy okazji ostatnich wyborów były 
pretensje mieszkańców w sprawie obwodów głosowania, bo część mieszkańców dotychczas 
przypisanych do rynku było w Berdechowie a inni z kolei znowu z Berdechowa w rynku. 
Poprosił też o 2 worki masy na Bukowinie pod Sośniną koło p. R. Święcha.

Sekretarz Gminy Pani Krystyna  Wlezień poinformowała,  iż nowe okręgi wyborcze 
były  podjęte  uchwałą  w  zeszłym  roku,  wielokrotnie  to  było  konsultowane  przy  okazji 
podejmowanej  uchwały,  sprawdzaliśmy bardzo  dokładnie  granice  okręgów,  nie  ma  na  to 
wpływu, mieszkańcy muszą się dostosować do ustaleń Rady Gminy.

Ad. 5
Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.

Przewodniczący  Rady Gminy  Pan  Robert  Pieczonka  zapytał  radnych,  czy  wnoszą 
uwagi do protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy.
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6
Zamknięcie sesji.

Przewodniczący  Rady  Gminy  Pan  Robert  Pieczonka  podziękował  radnym 
i zaproszonym gościom za udział w sesji.
Następnie dokonał zamknięcia XXXV Sesji Rady Gminy w Wielopolu Skrzyńskim. Sesja 
trwała do godziny 17.15.

 Protokołowała:                                            Przewodniczący Rady Gminy:

            Danuta Szostak                                                     Robert Pieczonka
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