
Protokół nr 52/10 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 2 czerwca 2010 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 14 radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.  

Obrady rozpoczęto o godz. 8.00, a zakończono o godz. 9.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Marian Kuś – Wójt Gminy, Mirosława 

Witczak – Skarbnik Gminy. 

 

Otwarcia LII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech Szmajda, 

przewodniczący Rady Gminy, który na wstępie powitał przybyłych, a następnie przedstawił 

projekt porządku obrad. W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie Rada Gminy 

przyjęła następujący porządek obrad. 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej, tj. LI, sesji 

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę 

Przyłęk nieruchomości od Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą w Radomiu – projekt nr 1 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 353/LI/10 Rady 

Gminy w Przyłęku z dnia 22 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie – projekt nr 2 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku 

budżetowym 2010 – projekt nr 3 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą 

„Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego” – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości 

Lipiny na lata 2008–2018” – projekt nr 5 

9. Podjęcie uchwały budżetowej 

10. Interpelacje, wnioski i zapytania 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 



Ad. 3. 

Bez uwag i zastrzeżeń przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniej, tj. LI, sesji. 

Ad. 4. 

Wójt Gminy poinformował, że przedstawiony projekt uchwały nr 1 dotyczy przejęcia 

pomieszczeń zajmowanych przez Posterunek Policji w Przyłęku oraz lokalu mieszkalnego. 

Ostatecznie wyjaśnione zostały rozbieżności powierzchni działki nr 167  

w Lipinach pomiędzy odpisem zwykłym KW RAIZ/00008487/3 (0,33 ha) a wypisem  

z rejestru gruntów (0,3196 ha). Przesłany przez Starostę Zwoleńskiego w Zwoleniu 

„Wypis i wyrys” z rejestru gruntów mówi, iż różnica w powierzchni określonej  

w hektarach wynosi 0,3196 ha z dokładnością zapisu do 0,0001 i powstała na skutek 

nowego pomiaru w terenie dokonanego 25 listopada 1997 roku – operat nr 1770-57/97. 

Radni nie wnosili uwag do przedłożonego projektu nr 1. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę nr 356/LII/10 w sprawie wyrażenia zgody na 

nieodpłatne nabycie przez Gminę Przyłęk nieruchomości od Skarbu Państwa – Komendy 

Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. 

Ad. 5. 

Skarbnik Gminy omówiła zmianę wprowadzoną do uchwały nr 353/LI/10 z dnia  

22 kwietnia 2010 roku podjętej na poprzedniej sesji. Stwierdziła, że wysokość kwoty 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

na pokrycie deficytu na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami  

w miejscowościach Mszadla Dolna, Mszadla Stara, Baryczka, Mszadla Nowa i Ławeczko 

Stare” ulega zmniejszeniu o 6 tys. zł i wynosić będzie 294 tys. zł (pierwotnie zaplanowano 

środki w ramach tej pożyczki również na przyłącza wodociągowe).  

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę nr 357/LII/10 w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale nr 353/LI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 

22 kwietnia 2010 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

 



Ad. 6.  

Przewodniczący Rady zapoznał radnych z pismem przesłanym przez mieszkańców 

Rudy z 10 maja 2010 roku w sprawie budowy drogi asfaltowej we wsi Ruda. W wyniku 

przeprowadzonej dyskusji i głosowania zadanie to (w wysokości 100 tys. zł) zostało 

przyjęte do realizacji w roku budżetowym 2010 (12 osób głosowało za i 2 osoby 

wstrzymały się). Następnie Skarbnik Gminy poinformowała zebranych  

o konieczności podjęcia uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu  

w wysokości 2220 tys. zł na pokrycie deficytu bieżącego roku budżetowego  

(w wysokości wynikającej z budżetu Gminy na rok 2010). Nie zgłaszano uwag ani 

zastrzeżeń. Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnieuchwałę nr 358/LII/10 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2010.  

 

Ad. 7. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w przedłożonym projekcie uchwały nr 4 wprowadzono 

zmiany w statucie związane z wycofaniem się Radzanowa, a przyłączeniem się Grójca do 

„Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego” oraz dopisano zadania dotyczące 

gospodarki ściekowej (inne zapisy pozostają bez zmian). Radni przychylili się do wniosku 

o zatwierdzenie statutu i w wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęli 

uchwałę nr 359/LII/10 w sprawie przyjęcia statutu związku międzygminnego pod nazwą 

„Komunalny Związek Gmin Regionu Radomskiego”.  

 

Ad. 8. 

Wójt Gminy poinformował radnych o konieczności uaktualnienia zatwierdzonego 

„Planu Odnowy Miejscowości Lipiny na lata 2008–2013”, polegającego na wydłużeniu 

okresu obowiązywania planu do 2018 roku oraz wprowadzeniu do realizacji nowych zadań 

inwestycyjnych. Będzie on stanowić załącznik do składanego wniosku o przyznanie dotacji 

np. na budowę parkingu, chodnika do cmentarza itd. Przedłożony w tej sprawie projekt 

uchwały nr 5 przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie, w wyniku którego 



przyjęto jednogłośnie uchwałę nr 360/LII/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu 

Odnowy Miejscowości Lipiny na lata 2008–2018”. 

  

Ad. 9. 

Mirosława Witczak przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały 

budżetowej w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010, w której m.in. 

dochody:  

- zwiększono o 17 997 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne do PSP  

w Babinie i PSP w Mszadli Starej  

- zmniejszono o 15 tys. zł dotację z FOGR-u, ponieważ Gmina otrzymała 55 tys. zł 

zamiast planowanych 70 tys. zł 

- nastąpiła zmiana klasyfikacji zadania – otrzymano dotację z budżetu państwa  

na realizację zadania „Programu Radosna Szkoła” na § 6300 zamiast § 6330 

wydatki: 

- zwiększono o 17997 zł w związku z otrzymaną dotacją dla PSP w Mszadli Starej  

i PSP w Babinie 

- zmniejszono o 100 tys. zł (rezygnacja z zakupu i montażu zbiornika wyrównawczego na 

stacji wodociągowej w Załazach) 

- wprowadzono na remont istniejącego zbiornika wyrównawczego w Załazach kwotę  

30 tys. zł 

- zwiększono po 5 tys. zł na realizację zadań „Przebudowa drogi gminnej Zamość Nowy – 

Mszadla Dolna” i „Przebudowa drogi w Łaguszowie” 

- zwiększono o 134 tys. zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Las Szlachecki  

– Rudki (kwota poprzetargowa mniejsza od planowanej), a zmniejszono o 37 tys. zł  

na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucimia” 

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne (100 tys. zł) „Przebudowa drogi gminnej  

w miejscowości Ruda” 

- wprowadzono środki w wysokości 85,9 tys. zł na rozdział 75478 – Usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych 

- zwiększono środki o 43 610 zł na zakup średniego samochodu strażackiego 



Ponadto nastąpiła zmiana klasyfikacji w sprawie realizacji Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, zamiast zaplanowanego rozdziału – 85219 Ośrodki pomocy społecznej na 

rozdział – 85395 Pozostała działalność. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę  

nr 361/LII/10 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2010 roku. 

 

Ad. 10–11 

Wójt Gminy poinformował zebranych o dotychczas poniesionych kosztach 

związanych z pierwszą falą powodziową w dniach 18–29 czerwca 2010 roku  

w miejscowościach Lucimia i Andrzejów. Gmina poniosła koszty w wysokości  

123 800 zł: 

- za udział strażaków w akcji powodziowej (wynagrodzenie za przepracowaną godzinę 

wynosi 11 zł) – 40 tys. zł 

- wyżywienie 15 tys. zł (zakup wody i wyżywienia dla ratowników i powodzian) 

- odnowienie wyposażenia magazynku powodziowego, tj. 30 tys. worków, po 1000 m² 

folii i włókniny, 30 par butów, po 30 łopat, pochodni i latarek. 

Przekazał, że od Wojewody Gmina otrzymała dotację jako zwrot poniesionych 

kosztów powodzi w wysokości 100 tys. zł, tj. oprócz kosztów poniesionych na 

wynagrodzenie dla strażaków OSP (zwrócimy się o zwrot do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji), oraz z uwagi na uszkodzenie pomp pływających 

otrzymaliśmy również 2 pompy i 40 kamizelek. Gmina będzie wnioskować do Wojewody 

o obwałowanie Lucimi (około 2400 m.b. wału) i podwyższenie drogi dojazdowej o ok. 3 

m. Były zrobione już dwa projekty budowy wału, ale mieszkańcy nie wyrażali na nią 

zgody. Obecnie zmienili jednak zdanie.  

Nadmienił, że ogłoszono przetarg na:  

- modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przyłęk  

- przebudowę drogi gminnej nr 450327W relacji Zamość Stary – Stefanów w Babinie,  

- przebudowę drogi gminnej Wólka Zamojska – Przyłęk  

- zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 

dla OSP Grabów nad Wisłą  

- przebudowę drogi gminnej w Ławeczku Starym  

- przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kulczyn  



Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

w Przyłęku – pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady LII nadzwyczajnej sesji  

V kadencji Rady Gminy w Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak    Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


