
Protokół nr 4/11 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 26 stycznia 2011 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku  

 

W sesji na 15 radnych uczestniczyło 15 osób (zgodnie z załączoną listą obecności),  

co stanowiło kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 

ustawy o samorządzie gminnym (DzU nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.00, a zakończono o godz. 12.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Marian Kuś – Wójt Gminy i Danuta 

Bocian – Sekretarz Gminy. 

Wojciech Szmajda, przewodniczący Rady Gminy, przed rozpoczęciem obrad powitał 

zebranych, a następnie dokonał otwarcia IV nadzwyczajnej sesji VI kadencji. Przedstawił 

następujący porządek obrad, który w wyniku przeprowadzonego głosowania został 

jednogłośnie przyjęty: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. III, sesji 

4. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego – projekt nr 1 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 18/III/10  

z 30 grudnia 2010 r. – projekt nr 2 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw doko- 

nywania inwentaryzacji mienia komunalnego na terenie Gminy Przyłęk – projekt nr 3 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przyłęku  

– projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy  

– projekt nr 5 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach 

Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt nr 6 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 23/III/10 Rady 

Gminy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011–2016  

– projekt nr 7 



11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2011 r.  

– projekt nr 8 

12. Interpelacje i zapytania radnych 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

14. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

 Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy przyjęła protokół z poprzedniej, tj. III, sesji. 

 

Ad. 4. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że w związku z ustawą z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu 

sołeckim (DzU z 2009 r. nr 52 poz. 420 z późn. zm.), wprowadzającą obowiązek podjęcia  

do 31 marca 2011 r., poprzedzający rok budżetowy, uchwały w sprawie funduszu sołeckiego 

na rok budżetowy 2012 r. przedłożono Radzie Gminy projekt uchwały nr 1. Zaznaczył, że  

w przewidzianym ustawowo terminie, tj. do 30 września roku poprzedzającego rok 

budżetowy, ani jeden wniosek nie został przedłożony przez sołectwa. Prowadzący obrady 

poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1, w wyniku którego Rada Gminy jednogłośnie 

przyjęła (13 osób głosowało „za”) uchwałę nr 26/IV/11 w sprawie wyodrębnienia funduszu 

sołeckiego. 

Na salę obrad wszedł Marek Andrzej i Beata Kędzierska. 

 

Ad. 5. 

 Wójt Gminy poinformował o konieczności podjęcia uchwały wprowadzającej zmiany 

do uchwały nr 18/III/10 podjętej na poprzedniej sesji z dnia 30 grudnia 2010 r. – (projekt  

nr 2), ponieważ przyjęto błędnie jako podstawę naliczania diety wielkość minimalnego 

wynagrodzenia: 2008 r. – 1126 zł, 2009 r. – 1276 zł, 2010 r. – 1317 zł. zamiast kwot bazowej 

określonej rozporządzeniem. Stawka bazowa do obliczenia maksymalnej diety zgodnie  

z informacją Ministerstwa Finansów dla lat 2008–2010 wynosi 1766,46 zł. Maksymalna 

wysokość diety miesięcznej wynosi dla gmin poniżej 15 tys. mieszkańców: 1776,46 x 1,5  

= 2649,69 x 50% = 1324,85 zł, a dla gmin od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców 1766,46 zł. 

Radni nie wnosili uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła 

jednogłośnie uchwałę nr 27/IV/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 18/III/10  

z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy  

w Przyłęku. 

 



Ad. 6. 

 Przedłożony projekt uchwały nr 3 ma zmienioną podstawę prawną do podjętej 

uchwały nr 12/III/10 z 30 grudnia 2010 r. Zamiast zacytowanego „Monitora Polskiego”  

z 1990 r. nr 30, poz. 235, który zawiera uchwałę nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990 r.  

w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego, stanowiącą 

rozporządzenie do ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę  

o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (DzU nr 32, poz. 191  

z późn. zm.), jest przytoczona wyżej wymieniona ustawa. Pozostałe zapisy są bez zmian.  

Po przeprowadzeniu głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 28/IV/11  

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

 

Ad. 7.– 8. 

 Prowadzący obrady poinformował, że projekty uchwał nr 4–5 dotyczą opracowanych 

planów: pracy Rady Gminy na rok 2011 i stałych komisji Rady Gminy również na 2011 r.  

W wyniku przeprowadzonych kolejno głosowań Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwały: 

Nr 29/IV/11 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przyłęku i nr 30/IV/11  

w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy w Przyłęku. 

 

Ad. 9. 

 Wójt Gminy omówił przedłożony projekt uchwały nr 6. Poinformował, że Gmina 

przystąpiła do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, na który otrzymała w ramach 

Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji poprzez ośrodki pomocy 

społecznej” kwotę 125 467,80 zł: w tym środki własne w wysokości 13 174,11 zł. Środki te 

wydatkowane będą na zasiłki celowe dla kursantów (w tym jednej osoby niepełnosprawnej) 

obsługi: kas fiskalnych, komputera, wózków widłowych, zakup niszczarki do dokumentów, 

zatrudnienie jednej osoby do obsługi. Informacja o naborze na kursy dla osób bezrobotnych 

oraz osób korzystających z pomocy społecznej będzie zamieszczona na stronie internetowej 

Urzędu Gminy w Przyłęku. Pani kierownik GOPS w Przyłęku przygotuje informację w tej 

sprawie dla radnych na posiedzenie poszczególnych komisji. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 31/IV/11 w sprawie przystąpienia 

Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1 1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki. 

 

 

 



Ad. 10. –11. 

 Skarbnik Gminy omówiła projekty uchwał: nr 7, który wprowadza zmiany  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2011–2016 i nr 8 wprowadzający 

zmiany w budżecie Gminy na rok 2011. Zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 

815 293,69 zł i ustalono dochody w łącznej kwocie 18 282 779,69 zł, z tego: a) bieżące  

w kwocie 15 818 502,69 zł, b) majątkowe w wysokości 2 464 277 zł. Zwiększono wydatki 

budżetu Gminy o 1 282 293,69 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 19 179 681,69 zł  

z tego: a) bieżące w kwocie 15 178 618,69 zł, b) majątkowe w wysokości 4 001 063 zł. 

Zwiększono również wydatki inwestycyjne o 1 168 tys. zł i ustalono łącznie kwotę wydatków 

inwestycyjnych w wysokości 3 976 219 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono 

deficyt budżetu Gminy o 467 tys. zł i ustalono łączną kwotę deficytu na 896 902 zł, który 

zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów 766 902 zł, b) pożyczki 

zaciąganej w WFOŚiGW na 130 tys. zł. Zwiększono przychody budżetu Gminy  

o 325 400 zł i ustalono przychody po zmianach 1 441 702 zł z następujących tytułów:  

a) kredytów 1311 702 zł, b) pożyczki w wysokości 130 tys. zł. Zmniejszono rozchody 

budżetu Gminy o kwotę 141 600 zł i ustalono rozchody po zmianach 544 800 zł  

z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów 508 400 zł, b) spłaty otrzymanych 

pożyczek 36 400 zł. W wyniku przeprowadzonych kolejno głosowań Rada Gminy w Przyłęku 

jednogłośnie przyjęła: uchwałę nr 31/IV/11 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011–2016 i uchwałę nr 33/IV/11 w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. 

  

Ad. 12. –13. 

 Elżbieta Madejska odczytała uchwałę nr RIO-R/26/11 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie –Zespół w Radomiu z dnia 17 stycznia  

2011 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale 

Budżetowej na 2011 r. Rady Gminy w Przyłęku, a następnie uchwałę nr RIO-R/25/11 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu z dnia  

17 stycznia 2011 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy 

Przyłęk na lata 2011–2016. 

 Wójt Gminy przekazał informacje w sprawie: 

- realnej możliwości dofinansowania dwóch wniosków dla gmin popowodziowych z byłego 

FOGR-u. Obecnie zmiana przepisów spowodowała włączenie tego funduszu do budżetu 

Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Jeden wniosek dotyczy dofinansowania 

przebudowy drogi w Rudzie (zwiększono ten odcinek drogi do 1100 m.b.), drugi  



– przebudowy odcinka drogi gminnej w Mszadli Starej o długości 600 m.b. (tam, gdzie 

nakręca autobus i stoi wiata przystankowa); 

- wprowadzenia nowego zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów 

(Karczonki)”; 

- budowy wodociągu wraz z przyłączami Andrzejów (Borowiec) na ogólną kwotę 190 tys. zł, 

z tego: środki własne 30 tys. zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 30 tys. zł (6 studni 

zalanych po 5 tys. zł) oraz pożyczka z WFOŚiGW w wysokości 130 tys. zł. Nadmienił, że od  

1 stycznia 2011 r. zmieniły się na korzyść przepisy dotyczące umarzania pożyczki (w 30%)  

– już po rozliczeniu wykonanej inwestycji, a nie jak do tej pory umarzano pożyczkę dopiero 

po dokonaniu jej spłaty. Będzie to miało automatycznie wpływ na zmniejszenie zadłużenia 

Gminy; 

- założenia ogrzewania na świetlicy w Załazach ze środków jednostki OSP oraz konieczności 

wymiany drzwi – 5 tys. zł; 

- terminów zebrań sprawozdawczo-wyborczych w poszczególnych sołectwach; 

- umorzeń podatków w I półroczu 2011 r. – nie będzie, aby uniknąć utraty subwencji; 

- wypłaty dodatków wyrównawczych dla nauczycieli. Doraźne oszczędności można osiągnąć 

tylko poprzez ograniczenie liczby oddziałów (nie dzielić oddziałów liczących do  

30 uczniów). Prosił radnych, aby zastanowili się, jak zmniejszyć koszty obsługi szkół; 

- wyjazdu studyjnego do Parlamentu Europejskiego i wzięcie udziału w Warsztatach 

Brukselskich (z inicjatywy pani Jolanty Hibner). Jeśli wycofanie się z wyjazdu nastąpi  

z przyczyn zależnych od uczestnika, pokryje on pełne koszty. Wytypowano przedstawicieli  

z Zespołu Śpiewaczego z Łaguszowa i Grabowa wraz z opiekunem z Urzędu Gminy; 

- oczekiwania na informację o zakwalifikowaniu się wniosku złożonego na Rudki. 

W dalszej części obrad Dariusz Dusiński prosił o: przygotowanie przepisów 

związanych z opiekunkami domowymi (osób starszych niemających rodziny, a wymaga-

jących opieki – zatrudnianych przez GOPS Przyłęk), zaproszenie na sesję osoby 

kompetentnej, która by poinformowała o funduszach na nasiona kwalifikowane, stanowiące 

materiał siewny, oraz odszkodowaniach dotyczących użytkowania cudzej własności. 

Elżbieta Madejska przekazała petycję mieszkańców z Baryczki w sprawie zmiany 

miejsca zebrania wiejskiego sprawozdawczo-wyborczego na sołtysa. Po wyczerpaniu 

dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku – pan Wojciech Szmajda 

– zamknął obrady IV sesji nadzwyczajnej VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała           Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 


