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P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec
30 maja 2019 r.

PROTOKÓŁ
Z ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI PRZYCHOJEC

odbytego w dniu 30 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej w Przychojcu
I.

Zebranie rozpoczęło się o godz. 1900 i trwało do godz. 2130

II.

W zebraniu uczestniczyli mieszkańcy sołectwa – 63 osoby
oraz:
Wójt Gminy Leżajsk – Krzysztof Sobejko
Zastępca Wójta – Bolesław Pawlus
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewa Kania
Dyrektor Centrum Integracji Społecznej – Stanisław Strączek
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przychojcu – Janusz Pajączek

III.

Obradom przewodniczył Sołtys wsi Przychojec – Adam Chudy,
protokolantem wybrany został Jerzy Kołcz.

IV.

Przewodniczący zebrania stwierdził, że w Zebraniu uczestniczy 63 mieszkańców,
w związku z czym Zebranie Wiejskie jest prawomocne do podejmowania uchwał.

V.

PORZĄDEK ZEBRANIA:
1. Przedstawienie informacji nt. budowy sieci światłowodowej w m. Przychojec.
2. Przedstawienie informacji nt. prac związanych z wykonaniem stacji uzdatniania wody
oraz sieci wodociągowej wraz z przyłączami.
3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Leżajsk.
4. Podjęcie uchwały ws. wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy
Leżajsk w sprawie ustalenia dla terenu gminy Leżajsk maksymalnej liczby
poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
5. Podjęcie uchwały ws. zaopiniowania projektu zmian statutu Sołectwa Przychojec.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Sołeckiej Sołectwa Przychojec na kadencję
2019-2023.
7. Zapytania i wolne wnioski.
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Porządek obrad został zatwierdzony ilością głosów:
Głosowanie:




Za: 63
Przeciw: 0
wstrzymujących się: 0

STRESZCZENIE PRZEBIEGU OBRAD
POWITANIE UCZESTNIKÓW ZEBRANIA ORAZ WYBÓR PROTOKOLANTA ZEBRANIA
Zebranie wiejskie rozpoczął Sołtys wsi Przychojec – Adam Chudy, witając Wójta Gminy
Leżajsk – Krzysztofa Sobejko, Zastępcę Wójta – Bolesława Pawlusa, Dyrektora
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewę Kania, Dyrektora Centrum Integracji
Społecznej – Stanisława Strączka, Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przychojcu
– Janusza Pajączka oraz mieszkańców, którzy uczestniczyli w Zebraniu.
Następnie Sołtys Adam Chudy zaproponował kandydaturę Jerzego Kołcza na
protokolanta Zebrania. Wobec braku innych kandydatur przystąpiono do głosowania:
Głosowanie:




Za: 63
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI NT. BUDOWY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W M. PRZYCHOJEC
Informację nt. sieci światłowodowej w Przychojcu przedstawił pracownik firmy
Enformatic.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WÓJTA GMINY LEŻAJSK
Z uwagi na nieobecność Zdzisława Duszyńskiego, który miał omówić temat związany
z przebudową stacji uzdatniania wody oraz wymianą sieci wodociągowej przystąpiono do
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realizacji kolejnego punktu Zebrania – sprawozdania z działalności Wójta. Nieobecność
Zdzisława Duszyńskiego była spowodowana Zebraniem Wiejskim w Giedlarowej, które
rozpoczęło się o godz. 17:00.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Leżajsk Krzysztof Sobejko, który na wstępie
podziękował Franciszkowi Szewczykowi za wieloletnie, owocne pełnienie funkcji
Sołtysa i Radnego Rady Gminy.
W dalszej części wypowiedzi omówił najważniejsze zadania inwestycyjne, realizowane
na terenie Gminy Leżajsk oraz wydarzenia, które miały miejsce w 2018 r. oraz pierwszej
połowie 2019 r.:
Kanalizacja w sołectwie Gwizdów-Biedaczów, dzięki czemu pojawiła się szansa
na przyłączenie Brzózy Królewskiej do sieci kanalizacyjnej. By pozyskać dofinansowanie
na kanalizację w Brzózie Królewskiej Rada Gminy Leżajsk podjęła uchwałę
ws. zabezpieczenia środków finansowych na wkład własny. Ponadto Gmina czyni starania
o dalsze pozyskiwanie dofinansowania na ten cel. Wystosowany został list do Premiera
Mateusza Morawieckiego z prośbą o wsparcie omawianej inwestycji ze środków
z rezerwy. Premier Morawicki zobowiązał z kolei Wojewodę Podkarpackiego do wsparcia
finansowego przedmiotowego zadania.
Gmina Leżajsk została nominowana do nagrody w Konkursie o przyznanie Polskiego
Godła Promocyjnego „Teraz Polska” w kategorii „Gmina wiejska”.
Gmina Leżajsk aktywnie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, co zwiększa
szanse na dalsze poszukiwanie środków finansowych oraz realizację nowych programów
o wzajemnej współpracy, m.in. wymianę uczniów ze szkołami w USA.
Odnawialne źródła energii – trwa montaż ostatnich zestawów instalacji do
podgrzewania wody. Całość projektu zamyka się w kwocie ok. 16 mln zł. Gmina będzie
czynić starania – z uwagi na bardzo duże zainteresowanie ze strony mieszkańców – na
dalsze pozyskanie środków finansowych na ten cel (np. środki norweskie).
Wraz Gminą Tryńcza realizowany jest projekt edukacyjny dla młodzieży. Partnerami są
podmioty z Chorwacji i Serbii oraz Caritas w tych krajach.
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Na terenie gminy prężnie działają organizacje społeczne. Osobowość prawną nabyły
koła gospodyń wiejskich, dzięki czemu mogą aplikować o środki zewnętrzne.
Pojawiło się sporo programów i projektów skierowanych dla osób starszych oraz
dysfunkcyjnych, realizowanych przez GOPS i Caritas. Celem działania jest ponowne
zaktywizowanie osób wykluczonych zawodowo („danie wędki a nie ryby”).
Trwa projekt związany z rozbudową, remontem i adaptacją budynku stare szkoły
na potrzeby Domu Dziennego Pobytu „Senior+”. Do tej pory na ten cel wydatkowano
ok. 1 mln zł, co jest rekordową kwotą zainwestowaną w tak krótkim czasie dla Przychojca.
Projekt jest nadal w trakcie realizacji.
Wójt Krzysztof Sobejko poinformował mieszkańców, że trwają prace związane
z przetargiem na wymianę wodociągów w Przychojcu. Szczegóły nt. tego zadania
przekaże pracownik Stare Miasto-Park Sp. z o.o. Zdzisław Duszyński, gdy tylko dotrze na
Zebranie. Poinformował, że Spółka – jako inwestor – pozyskała na ten cel środki z Urzędu
Marszałkowskiego, ale na zabezpieczenie wkładu własnego potrzeba ok. 3-3,5 mln zł.
Zapewnił, że zadanie to zostanie zrealizowane.
Następnie głos zabrała Ewa Kania – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Opowiedziała o projektach realizowanych przez GOPS, w tym o Dziennym Domu Pomocy
Społecznej „Senior+” w Przychojcu.
Adam Hozer zapytał co z parkingiem przy szkole. Wójt Krzysztof Sobejko zapewnił,
że parking – jako element zagospodarowania terenu przy „Seniorze” – zostanie
wykonany. Zaznaczył, że teren przewidziany pod parking znajduje się przy drodze
powiatowej, stąd niezbędne będą ustalenia z Zarządem Powiatu oraz Zarządem dróg
powiatowych.
Adam Hozer odwołał się do protokołu z Zebrania Wiejskiego z marca 2018 r. oraz zapytał
czy były już poczynione rozmowy z Powiatem w tym temacie.
Wójt Krzysztof Sobejko poinformował, że jest już po rozmowach ze Starostą Leżajskim
i osiągnięte zostało wstępne porozumienie w tym temacie. Potrzeba teraz czasu, by
inwestycja ruszyła pod względem formalnym (przygotowanie dokumentacji).
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Franciszek Szewczyk dodał, że w poprzednich latach mieszkańcy na Zebraniach
Wiejskich wybierali inne inwestycje jako priorytetowe do realizacji w danym roku
kalendarzowym. Nigdy nie było też uchwały Zebrania Wiejskiego dot. budowy parkingu
przy szkole.
Jako kolejny głos zabrał Stanisław Strączek – Dyrektor Centrum Integracji Społecznej.
Poinformował on, że w CIS-ie uczestniczy ok. 50 osób. Instytucja ta pomaga osobom
dysfunkcyjnym i bezrobotnym w ponownym wejściu na rynek pracy.

PRZEDSTAWIENIE INFORMACJI NT. PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM STACJI
UZDATNIANIA WODY ORAZ SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI

Na Zebranie dotarł Zdzisław Duszyński, który przedstawił zadania do realizacji
w ramach projektu:


Modernizacja stacji uzdatniania wody



Przebudowa sieci wodociągowej



Przebudowa przyłączy do gospodarstw



Przebudowa ujęcia wody

26 kwietnia nastąpiło otwarcie ofert do przetargu, który jednak został unieważniony
z powodu niespełnienia kryteriów przez oferentów. Ponowienie przetargu zaplanowane
jest na 7 czerwca.
Całość zadania podzielona jest na 7 części, a termin realizacji projektu to 30 września
2020 r.

PODJĘCIE UCHWAŁY WS. WYRAŻENIA OPINII DOTYCZĄCEJ PROJEKTU UCHWAŁY RADY
GMINY LEŻAJSK W SPRAWIE USTALENIA DLA TERENU GMINY LEŻAJSK MAKSYMALNEJ LICZBY
POSZCZEGÓLNYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEZNACZONYCH
DO SPOŻYCIA POZA MIEJSCEM SPRZEDAŻY JAK I W MIEJSCU SPRZEDAŻY.

Projekt uchwały omówił Sołtys Adam Chudy. W związku ze złożonym wnioskiem przez
przedsiębiorcę z Dębna o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Rada
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Gminy musi podjąć uchwałę o zwiększeniu limitów. By móc to zrobić musi zasięgnąć
opinii mieszkańców, stąd konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały. Dla Przychojca
nic się nie zmieni, dotychczasowe limity pozostaną dla naszej miejscowości bez zmian.
Głosowanie:




Za: 59
Przeciw: 1
Wstrzymujących się: 3

W głosowaniu mieszkańcy opowiedzieli się za przyjęciem uchwały
Uchwała ws. wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy Leżajsk w sprawie ustalenia
dla terenu gminy Leżajsk maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży
stanowi załącznik do niniejszego protokołu i jest jego integralną częścią.

PODJĘCIE UCHWAŁY WS. ZAOPINIOWANIA
PROJEKTU ZMIAN STATUTU SOŁECTWA PRZYCHOJEC

Projekt zmian w statucie Sołectwa Przychojec przedstawił Sołtys Adam Chudy.
Poinformował on zebranych, iż zaproponowane zmiany są skonsultowane z radcami
prawnymi i mają na celu zaktualizowanie podstaw prawnych oraz ujednolicenie treści dla
wszystkich sołectw z terenu Gminy Leżajsk.
Bogdan Mikus podniósł zarzut, że art. 23 Statutu Sołectwa Przychojec jest niezgodny
z prawem unijnym. Wójt Krzysztof Sobejko poprosił o wpisanie tych zastrzeżeń do
protokołu.
Adam Hozer zaproponował, by głosowanie nad zmianami w Statucie odłożyć na kolejne
Zebranie Wiejskie. Sołtys Adam Chudy odpowiedział, że nie ma potrzeby odkładania tego
tematu, gdyż jest to tylko wyrażenie opinii przez Zebranie Wiejskie, a ostateczną decyzję
co do zmian w statutach sołectw podejmie Rada Gminy.
Głosowanie:




Za: 49
Przeciw: 2
Wstrzymujących się: 12
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Uchwała ws. zaopiniowania projektu zmian statutu Sołectwa Przychojec zaopiniowania projektu
zmian statutu Sołectwa Przychojec stanowi załącznik do niniejszego protokołu i jest jego integralną
częścią.

PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYBORU RADY SOŁECKIEJ SOŁECTWA PRZYCHOJEC
NA KADENCJĘ 2019-2023

Sołtys Adam Chudy poinformował, iż wg zapisów Statutu Sołectwa Przychojec Rada
Sołecka może liczyć od 3 do 10 osób. Zaproponował, by najpierw ustalić jaka liczba
radnych sołeckich będzie wybierana, a dopiero w dalszej kolejności przystąpić do samego
procesu wyborów. Propozycja Sołtysa – 5 osób.
Głosowanie:




Za: 61
Przeciw: 1
Wstrzymujących się: 1

Sołtys Adam Chudy zgłosił kandydatury następujących osób:

Małgorzata Dec – wyraziła zgodę

Oleśka Wilk – wyraziła zgodę

Jerzy Kołcz – wyraził zgodę

Rafał Słotwiński – wyraził zgodę

Danuta Kuczek – wyraziła zgodę

Adam Hozer zgłosił kandydatury następujących osób:

Małgorzata Matuszko – z powodu braku obecności na Zebraniu Wiejskim jej
kandydatura nie mogła być formalnie przyjęta

Zbigniew Pyż – nie wyraził zgody

Bogdan Matuszko – nie wyraził zgody

Zbigniew Baj – nie wyraził zgody

Mariusz Iwan – wyraził zgodę

Ponownie Zbigniew Pyż – wyraził zgodę
Zgłoszona została także kandydatura Franciszka Sarzyńskiego, który nie wyraził zgody.
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Lista kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie (kolejność alfabetyczna):

Dec Małgorzata

Iwan Mariusz

Kołcz Jerzy

Kuczek Danuta

Pyż Zbigniew

Słotwiński Rafał

Wilk Oleśka
Powołana został Komisja Skrutacyjna do przygotowania kart i przeprowadzenia
głosowania:

Janusz Pajączek
– Przewodniczący Komisji

Kazimierz Mateja – Członek Komisji

Adam Hozer
– Członek Komisji
O godz. 20:40 została zarządzona przerwa na przygotowanie kart do głosowania. Po ok.
10 minutach Komisja Skrutacyjna wróciła na salę. Sołtys Adam Chudy wyjaśnił zasady
głosowania: wybieranych jest 5 radnych, więc by głos był ważny należy zaznaczyć
od 1 do maksymalnie 5 nazwisk. Niepostawienie znaku „X” przy nazwisku żadnego
z kandydatów lub postawienie znaku „X” przy nazwiskach więcej niż 5 kandydatów
powoduje nieważność głosu.
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Wydano 59 kart do głosowania,
4 mieszkańców opuściło Zebranie Wiejskie w trakcie przerwy w obradach. Karty do
głosowania mieszkańcy wrzucali do specjalnie przygotowanej w tym celu urny
wyborczej. Po zebraniu kart do głosowania Komisja Skrutacyjna udała się na obrady
celem ustalenia wyników wyborów.

ZAPYTANIA I WOLNE WNIOSKI
Wykorzystując czas, jaki potrzebowała Komisja Skrutacyjna na ustalenie wyników
wyborów do Rady Sołeckiej zrealizowano punkt „Zapytania i wolne wnioski”.
Poruszono następujące tematy:
Naprawa dróg gminnych i dróg polnych – Wójt Krzysztof Sobejko poinformował,
że 2 drogi w Przychojcu zostały zgłoszone do Wojewody jako drogi popowodziowe.
Dopóki stanu technicznego tych dróg nie sprawdzi komisja z Rzeszowa to nie ma
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możliwości, by je na tą chwilę poprawić. Dopiero po wizycie komisji będzie można
przystąpić do ich naprawy.
Naprawa drogi powiatowej od torów w stronę Przychojca – Wójt Krzysztof Sobejko
poinformował, że omawiany odcinek terytorialne znajduje się w granicach Miasta
Leżajska, stąd konieczne będzie podjęcie rozmów z Burmistrzem nt. współfinansowania
tego zadania.
Strajk nauczycieli – pracodawcą dla nauczycieli jest dyrektor szkoły, dlatego pytania
odnośnie strajku należy kierować bezpośrednio do niego
Wzrost ceny za odbiór odpadów komunalnych – Wójt Krzysztof Sobejko oznajmił,
że stawki za odbiór odpadów w Gminie Leżajsk należą do jednych z najniższych w Polsce,
a podwyżki były na takim poziomie, by były jak najmniej odczuwalne.

Zbigniew Rumierz poruszył temat problemu z odbiorem zużytych opon. Wójt Krzysztof
Sobejko poinformował, że wszelkie odpady, w tym zużyte opony, można zawieźć
na wysypisko do Giedlarowej i tam zostaną one nieodpłatnie odebrane od mieszkańców.
Danuta Kuczek poruszyła temat barszczu Sosnowskiego. Wójt Krzysztof Sobejko oraz
Sołtys Adam Chudy przypomnieli, że kilka lat temu była okazja na dofinansowanie
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na skuteczne, kilkuletnie zwalczanie tej
rośliny. Warunek był jeden – 100 % właścicieli nieruchomości, na których występuje
barszcz musi wyrazić zgodę na wejście w teren. Z powodu braku takiej zgody przez
jednego właściciela projekt nie mógł zostać wdrożony.
Czynione są starania, by ponownie spróbować pozyskać dofinansowanie z NFOŚ na to
zadanie. Warunek pozostał niezmieniony – 100 % zgód.
Zasygnalizowany został także problem dot. bezdomnych, bezpańskich psów.
Mieszkańcy podejrzewają, że mogą być one celowo podrzucane.
Maria Banaś zaapelowała o podjęcie działań związanych z przywróceniem połączenia
autobusowego do Leżajska.
Wójt Krzysztof Sobejko przypomniał, że przygotowywany jest rządowy program ws.
przywrócenia lokalnych połączeń komunikacyjnych.
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W międzyczasie na salę powróciła Komisja Skrutacyjna. Przewodniczący Komisji Janusz
Pajączek odczytał Protokół i poinformował, że po przeliczeniu głosów na Członków
Rady Sołeckiej wybrani zostali:

Dec Małgorzata

Kołcz Jerzy

Kuczek Danuta

Pyż Zbigniew

Słotwiński Rafał

Głosowanie:




Za: 59
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 0

Protokół Komisji Skrutacyjnej oraz Uchwała Zebrania Wiejskiego ws. wyboru Rady Sołeckiej
Sołectwa Przychojec na kadencję 2019-2023. ws. stanowią załączniki do niniejszego protokołu i są
jego integralną częścią.

Na zakończenie głos zabrał Sołtys Adam Chudy, dziękując zaproszonym gościom oraz
mieszkańcom za uczestnictwo w Zebraniu.
Protokołował:

Przewodniczący Zebrania

___________________
Jerzy Kołcz

____________________________
Adam Chudy

Załączniki:


Uchwała ws. ws. wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Gminy Leżajsk
w sprawie ustalenia dla terenu gminy Leżajsk maksymalnej liczby poszczególnych
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży



Uchwała ws. zaopiniowania projektu zmian statutu Sołectwa Przychojec



Protokół Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia wyborów Rady Sołeckiej na
kadencję 2019-2023



Uchwała ws. wyboru Rady Sołeckiej Sołectwa Przychojec na kadencję 2019-2023
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Uchwała Nr 1 / 2019
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wyrażenia opinii dot. projektu uchwały nr ROA.0006.30.2019 Rady
Gminy Leżajsk ws. ustalenia dla terenu gminy Leżajsk maksymalnej liczby
poszczególnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych
do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Przychojec, uchwalonego Uchwałą
nr XLIII/315/2006 Rady Gminy Leżajsk z dnia 2 lutego 2006 r. – Zebranie Wiejskie
Sołectwa Przychojec postanawia co następuje:
§1
Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały nr ROA.0006.30.2019 Rady Gminy Leżajsk ws.
ustalenia dla terenu gminy Leżajsk maksymalnej liczby poszczególnych zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży
jak i w miejscu sprzedaży
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wyniki głosowania:


Za:

59

mieszkańców



Przeciw:

1

mieszkańców



Wstrzymało się:

3

mieszkańców
Przewodniczący Zebrania
Adam Chudy
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P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec
30 maja 2019 r.

Uchwała Nr 2 / 2019
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec
z dnia 30 maja 2019 r.
ws. zaopiniowania projektu zmian statutu Sołectwa Przychojec
Na podstawie § 22 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa Przychojec, uchwalonego Uchwałą
nr XLIII/315/2006 Rady Gminy Leżajsk z dnia 2 lutego 2006 r. – Zebranie Wiejskie
Sołectwa Przychojec postanawia co następuje:
§1
Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały nr ROA.0006.50.2019 Rady Gminy Leżajsk ws.
zaopiniowania projektu zmian statutu Sołectwa Przychojec
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyniki głosowania:


Za:



Przeciw:



Wstrzymało się:

49 mieszkańców
2 mieszkańców
12 mieszkańców

Przewodniczący Zebrania
Adam Chudy
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P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec
30 maja 2019 r.
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P r o t o k ó ł z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec
30 maja 2019 r.

Uchwała Nr 3 / 2019
Zebrania Wiejskiego Sołectwa Przychojec
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wyboru Rady Sołeckiej Sołectwa Przychojec
na kadencję 2019 – 2023
Na podstawie §29 ust. 1 Statutu Sołectwa Przychojec, uchwalonego Uchwałą
nr XLIII/315/2006 Rady Gminy Leżajsk z dnia 2 lutego 2006 r. uchwala się co następuje:
§ 1. W wyniku przeprowadzonych wyborów w głosowaniu tajnym funkcję członków Rady
Sołeckiej Sołectwa Przychojec na kadencję 2019-2023 obejmują:
1) Dec Małgorzata
2) Kołcz Jerzy
3) Kuczek Danuta
4) Pyż Zbigniew
5) Słotwiński Rafał
§2. Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi Sołectwa Przychojec.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty na terenie Sołectwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez
Urząd Gminy Leżajsk.
Wyniki głosowania:


Za:

59 mieszkańców



Przeciw:

0 mieszkańców



Wstrzymało się:

0 mieszkańców

Przewodniczący Zebrania
Adam Chudy
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