
Protokół nr 36/09 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej w dniu 31 marca 2009 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan osobowy Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, a zakończono o godz. 11.00. 

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

i Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy. 

 

Otwarcia XXXVI sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał przewodniczący Rady Gminy  

– Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał przybyłych na sesję. Stwierdził, że w sesji 

uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Prowadzący obrady przedstawił wniosek Wójta w sprawie zmiany porządku obrad poprzez 

dodatkowe wprowadzenie  projektów uchwał nr 2 i 5. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie zatwierdzili następujący 

porządek obrad wraz ze zmianami: 

1. Otwarcie sesji, 

2. Zatwierdzenie porządku obrad, 

 3.  Przedstawienie wniosków i opinii Komisji Rady Gminy, 

4.  Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu  

      Powiatowemu   w Zwoleniu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr P  

     4521W Szczęście – Babin – projekt nr 1, 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian  Statutu Samodzielnego Publicznego  

    Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach – projekt nr 2, 

6.  Podjecie uchwały w sprawie :  ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego 

wysokości oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, 

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe              

i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach                        

i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przyłęk – projekt nr 3, 

7. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania  

    Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr  

    255/XXXIII/09 z dnia 31 grudnia 2008  roku – projekt nr 4, 

8. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z obiektów urządzeń  



użyteczności publicznej należących do Gminy Przyłęk – projekt nr 5, 

9. Podjecie uchwały budżetowej, 

 10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej, tj. XXXV, sesji, 

 11. Interpelacje, wnioski i zapytania, 

 12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski, 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3  

 Elżbieta Madejska odczytała protokół nr 26/2009 z dnia 6 marca 2009 r. z  posiedzenia 

Komisji Budżetowej. Następnie Ewa Molenda przedstawiła wniosek członków Komisji 

Gospodarczo-Oświatowej wypracowany na posiedzeniu  w dniu 20 marca 2009 r. zgodnie                 

z protokołem nr 25/2009 r., a Jadwiga Skoczylas na podstawie protokołu nr 25/2009 z dnia 26 lutego 

2009 roku poinformowała radnych o wynikach kontroli przetargów przeprowadzonych w roku 2008.  

Ad. 4. 

 Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały nr 1dotyczącej przebudowy drogi. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 

275/XXXVI/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu  Zwoleniu na 

realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr P4521W Szczęście – Babin” 

 

Ad. 5.  

Wójt stwierdził, że w związku z przeprowadzeniem przetargu na zakup karetki pogotowia  

zachodzi potrzeba wprowadzenia zmiany do Statutu SPZOZ Gminy Przyłęk: utworzenie nowej 

komórki organizacyjnej pod nazwą „Transport sanitarny POZ  92.40” i dlatego przedłożono do 

akceptacji Radzie Gminy projekt uchwały nr 2. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 

Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 277/XXXVI/09 w sprawie wprowadzenia zmian 

Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 6. 

 Wójt przekazał informację w sprawie zmiany przepisów Karty Nauczyciela i wyjaśnił, że                     

w  przedłożonym projekcie uchwały nr 3 dokonano tylko zmiany podstawy prawnej  w regulaminie 

wynagradzania nauczycieli. Pozostałe zapisy pozostały bez zmian w porównaniu z regulaminem 

zatwierdzonym uchwałą nr 250/XXXII/08 z dnia 4 grudnia 2008 roku. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 279/XXXVI/09 w sprawie 

uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych        w szkołach i placówkach 

prowadzonych przez Gminę Przyłęk na 2009 rok. 



 

Ad. 7. 

  Skarbnik gminy omówiła zmiany do uchwały nr 255/XXXIII/09 z dnia 31 grudnia 2008 r. 

polegające na wprowadzeniu do planu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009 niewykorzystanej kwoty budżetu         

z roku 2008 w wysokości 6089 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy                

w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 276/XXXVI/09 w sprawie zmian w Gminnym 

Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii uchwalonego Uchwałą nr 255/XXXIII/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. 

 

Ad. 8. 

 Mirosława Witczak przedstawiła zmiany do budżetu gminy w 2009 roku zawarte                    

w projekcie uchwały budżetowej, która między innymi zmniejsza środki finansowe na wykonanie 

ogrodzenia w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku o 20 tys. zł i przeznacza tę kwotę na zakup 

kruszywa. Kwoty przeznaczone na  remonty dróg w Babinie (10 tys.zł), Przyłęku (15 tys. zł)               

i Wysocinie (15 tys. zł) oraz wolne środki przeznacza się na dodatkowy zakup żużla stalowniczego 

na kwotę 350 tys. zł, zgodnie z wnioskami mieszkańców zgłaszanymi podczas zebrań wiejskich.      

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 

278/XXXVI/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku. 

 

Ad. 9.  

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

 

Ad. 10. 

 Mirosław Kozieł wnioskował w imieniu mieszkańców Lipin; na ich prośbę o zorganizowanie 

spotkania w sprawie drogi zjazdowej z przedstawicielami: Spółki Wodnej w Zwoleniu, właścicielem 

działki w Lipinach - Dariuszem Dusińskim oraz władz gminnych. Jadwiga Skoczylas prosiła              

o zabezpieczenie środków na wytyczenie dróg w Mierziączce, Marek Stępień upomniał się o znak 

drogowy z nazwą miejscowości Babin. Następnie Barbara Dąbrowska – radna Rady Powiatu            

w Zwoleniu potwierdziła informacje przekazane przez Starostę na XXXIII sesji z dnia 31grudnia 

2008 roku dotyczące realizacji zadań inwestycyjnych dla Gminy Przyłęk w roku budżetowym 2009. 

 

 

Ad. 11. 



 Dariusz Tuszyński – przedstawiciel Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w Lipsku 

przybliżył temat ubezpieczeń upraw rolnych i związanych z tym dopłat z budżetu państwa. 

Poinformował, że  od lipca 2005 roku  istnieje obowiązek ubezpieczania 50% upraw rolnych,  

a uprawnionymi do zawierania umów ubezpieczeń w naszym rejonie są tylko trzy zakłady: 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych i Towarzystwo             

Ubezpieczeń Komunalnych. Przekazał, że brak ubezpieczenia powoduje sankcje karne w wysokości    

2 euro za 1 ha naliczane przez wójta danej gminy. Ponadto nadmienił, że brak ubezpieczenia ma 

wpływ na ubieganie się o preferencyjny kredyt natomiast nie ma wpływu na dopłaty obszarowe.  

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady XXXVI sesji V kadencji Rady Gminy Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono 

Protokołowała        Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak           Wojciech Szmajda 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokół Nr 37/09 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej w dniu 29 kwietnia 2009 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Obrady rozpoczęto o godz. 9º°, a zakończono o godz. 12³°. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli Pan Marian Kuś – Wójt Gminy i Pani 

Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy. 

Zaproszeni goście: 

1. Pani Teresa Wojtowicz – Dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy 

Przyłęk; 

2. Pani Monika Krześniak – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku; 

3. Pani Maria Madejska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

 

 

Otwarcia XXXVII sesji Rady Gminy w Przyłęku w dniu 29 kwietnia 2009 r. dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy – Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał zaproszonych gości  

i wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 

radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie 

przedstawił wniosek Wójta w sprawie zmiany porządku obrad poprzez dodatkowe wprowadzenie 

projektów uchwał nr 4 i 5. W wyniku przeprowadzonego głosowania za jego przyjęciem głosowało 

15 radnych. 

Porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji; 

2. Zatwierdzenie porządku obrad; 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji, tj. XXXVI; 

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą  

w Załazach za rok 2008: 

a/ dyskusja 

b/ podjęcie uchwały – projekt nr 1; 

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Przyłęku za rok 2008: 

a/ dyskusja 



b/ podjęcie uchwały – projekt nr 2; 

6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r. i udzielenie 

absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu: 

a/ sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2008 

b/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta z wykonania  

    budżetu gminy za 2008 r. 

c/ wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium 

    Wójtowi Gminy 

d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji  

    Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania 

    budżetu gminy za rok 2008 

e/ wnioski i opinie Komisji Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za rok  

    2008 

f/ dyskusja 

g/ podjęcie uchwały – projekt nr 3; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Starostwu 

Powiatowemu w Zwoleniu na realizację zadania „ Przebudowa chodnika  w miejscowości 

Przyłęk – Lipiny, droga nr 4528W Zwoleń – Baryczka” – projekt nr 5; 

9.   Podjęcie uchwały budżetowej;  

10. Interpelacje, wnioski i zapytania; 

11. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski; 

12. Zamknięcie obrad. 

 

Ad.3. 

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

 

Ad. 4. 

Przewodniczący Rady powitał Panią Teresę Wojtowicz – Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach i poprosił                   

o przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2008, które radni otrzymali w obowiązującym 

terminie. Po wyczerpującym omówieniu sprawozdania prowadzący obrady otworzył dyskusję.  

Z uwagi na brak pytań do przedłożonego przez Panią Teresę Wójtowicz sprawozdania 

finansowego za rok 2008 przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Gminy w Przyłęku 



jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 282/XXXVII/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za rok 2008. 

 

Ad. 5. 

 Pani Kierownik Monika Krześniak przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Przyłęku, następnie w toku dyskusji dodatkowo wyjaśniła, że w roku 2008  młodzież 

skorzystała 2426 razy z Internetu. Poinformowała także, że w rankingu zakupu nowości biblioteka 

zajęła 1 miejsce w powiecie i 2 miejsce pod względem czytelnictwa. 

Po zakończeniu przedstawianych informacji przez sprawozdawcę, Rada Gminy  

w Przyłęku jednogłośnie podjęła uchwałę nr 283/XXXVII/09 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2008. 

 

Ad. 6. 

a/  Głos zabrał Wójt Gminy Przyłęk, który omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy  

za rok 2008, a następnie  Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, ustosunkowała się do uwag w pkt. 4 

 i pkt. 10 uzasadnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Radomiu – pismo 

Nr RIO-R-0922/16/09 z dnia 24 marca 2009 roku. 

b/  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Madejska zapoznała Radę z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu zgodnie z Uchwałą  

Nr RIO-R/6/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  

20 marca 2009 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku sprawozdaniu  

z wykonania budżetu za rok 2008. 

c/  Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za rok 

2008 odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Jadwiga Skoczylas. 

d/  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Madejska zapoznała Radę z pozytywną 

opinią RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w sprawie 

udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2008 zgodnie z Uchwałą Nr RIO-

R/54/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 30 marca 2008 

roku. 

e/  Pani Elżbieta Madejska przedstawiła opinię w sprawie wykonania budżetu za 2008 rok na 

podstawie protokołu Nr 27/2009 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 21 kwietnia 

2009 roku, a następnie Pani Ewa Molenda odczytała protokół Nr 26/2009 z posiedzenia Komisji 

Gospodarczo--Oświatowej odbytego w dniu 21 kwietnia 2009 roku. Jadwiga Skoczylas – 

przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała radnych z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

Wójtowi Gminy za rok 2008, który przedłożono przewodniczącemu Radzie Gminy w Przyłęku  



w celu uzyskania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu. 

f/  radni nie wnosili zastrzeżeń do sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok. 

g/  Rada Gminy w Przyłęku podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 284/XXXVII/09 w sprawie 

udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Przyłęk za 2008 rok. 

 Prowadzący obrady ogłosił 20-min przerwę w obradach. 

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr 4 w związku z wejściem w życie z dniem 

1 kwietnia 2009 roku ustawy o funduszu sołeckim z dnia 20 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 52 poz.420), 

która obliguje Radę Gminy do podjęcia uchwały, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na 

wyodrębnienie funduszu w roku budżetowym. Nadmienił, że budżet gminy na 2009 rok został 

przyjęty w grudniu 2008 roku. i nie zabezpiecza środków na ten cel. Ponadto istnieją obawy związane 

z wdrożeniem w życie tych przepisów. Stwierdził, że mamy rok na przyjrzenie się innym, jak sobie 

poradzą z tym funduszem. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła 

jednogłośnie uchwałę 

Nr 285/XXXVII/09 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. 

 

Ad. 8. 

 Wójt Gminy omówił  projekt uchwały nr 5, w którym udziela się pomocy finansowej 

Starostwu Powiatowemu w Zwoleniu na przebudowę chodnika w miejscowości Przyłęk – Lipiny  

i położenie asfaltu od przystanku w Lipinach do krzyżówki Przyłęk – Łagów. Zabezpieczone zostają 

środki według kosztorysu w wysokości 110 tys. zł, jednak ostateczna kwota będzie znana po 

przeprowadzeniu przetargu przez Zarząd Dróg Powiatowych w Zwoleniu. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę 

Nr 286/XXXVII/09 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Zwoleniu 

na realizację zadania „Przebudowa chodnika w miejscowościach Lipiny – Przyłęk, droga nr 4528 W 

Zwoleń  – Baryczka. 

 

Ad. 9. 

 Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła wprowadzone zmiany w budżecie gminy zawarte  

w projekcie uchwały budżetowej, która między innymi wprowadza środki: w wysokości 7678 zł po 

stronie dochodów  i wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego, dotację celową, tj. 2800 zł, 

na stałe dodatki dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, fundusz 

socjalny dla nauczycieli emerytów w wysokości 35684,25 zł, środki (50 tys. zł) na drogę o szerokości 

2,5 m w miejscowości Załazy – Łagów przy Zakładzie Mięsnym w Załazach Pana Wiesława Kusia, 



który złożył skargę ustną w sprawie osiadania kurzu na umytych otwartych do wietrzenia 

samochodach. Ruch pojazdów po tej drodze wysypanej kruszywem powoduje wznoszenie się kurzu. 

Radny Zbigniew Suchecki i Mirosław Koniarz sprzeciwili się dofinansowaniu dróg powiatowych 

twierdząc, że pilniejsza jest droga Zamość – Mszadla Dolna. Wójt odpowiadając radnym stwierdził, 

że mają nieuzasadnione pretensje ponieważ droga Zamość – Mszadla Dolna uzyskała już status drogi 

gminnej, ale nie jest jeszcze oficjalnie przejęta (dokumenty do notariusza są przygotowywane przez 

Starostwo Powiatowe w Zwoleniu) i na obecnym etapie nie możemy w nią inwestować. 

Po odbyciu dyskusji radni Rady Gminy przyjęli uchwałę budżetową  

Nr 287/XXXVIII/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku za którą 

głosowało 12 osób, 1 osoba głosowała przeciw i 1 osoba wstrzymała się. 

  

Ad. 10. 

 Wójt poinformował zebranych, iż Starostwo Powiatowe z Regionalnego Programu 

Operacyjnego otrzymało 4,6 mln zł na  I etap  przebudowy drogi  Zwoleń – Janowiec (18-

kilometrowy odcinek drogi od Zwolenia do krzyżówki w Babinie). 

Zenon Marsula zwrócił się z prośbą o wystosowanie pisma do Policji, aby w razie zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu na drodze Zwoleń – Lublin nie kierowała samochodów objazdem przez 

Pająków ponieważ droga ta była remontowana w 1965 roku i jest już w bardzo złym stanie 

(mieszkańcy nie mogą doczekać się ponownego remontu). Zenon Kuliński zapytał, czy będzie 

odstrzał jastrzębi, dzików i lisów. Mirosław Kozieł prosił o spotkanie z przedstawicielami Spółki 

Wodnej. 

 

Ad. 11 

 Wójt potwierdził, że wystosuje pismo o kierowanie objazdu inną trasą, i przekazał, że na 

następną sesję zostanie zaproszony Starosta Zwoleński. Pani Maria Madejska, kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku poinformowała o zmieniających się przepisach dotyczących 

zasiłków rodzinnych. Nowe wnioski należy składać dopiero w październiku bieżącego roku. 

Zakomunikowała, że zwiększa się kwota dofinansowania osób przebywających w domach pomocy 

społecznej i wynosi do 2 tys. zł za podopiecznego. Jeśli nawet osoba przebywająca ma emeryturę czy 

rentę, musimy pokrywać koszty ich utrzymania do wysokości poniesionych wydatków. Jeden z 

radnych zapytał, komu należy się zasiłek opiekuńczy. Pani Maria Madejska przekazała, że z tego 

obligatoryjnego zasiłku może korzystać dorosły po osiągnięciu 75 lat. Renta socjalna jest płacona 

osobie dorosłej w przypadku posiadania orzeczenia o inwalidztwie od urodzenia. 



 Wójt odniósł się do zadań inwestycyjnych realizowanych w roku bieżącym przekazując, że 

jeśli zostanie przedstawiony i uzyska akceptację projekt, to będzie wprowadzone nowe zadanie 

inwestycyjne , tj. modernizacja oświetlenia całej gminy. 

Koszt projektu wyniesie 14 tys. zł, a cała inwestycja 100 tys. zł z czego 40 procent kosztów 

tego zadania Gmina pokryje w ciągu 4–5 lat z oszczędności oświetlenia (planuje się założenie lamp 

75 W co drugi słup, które w okresie świecenia będą włączone o zmniejszonej mocy od godz. 22.00 do 

5.00) oraz oszczędności wynikających z rezygnacji zatrudnienia konserwatora z dniem 01.05.2009 r. 

(umowa kończy się 30 kwietnia 2009 r.). Oświetlenie po modernizacji nie wymagałoby konserwacji.  

Ponadto wystąpił z propozycją zabrania 20 przepustów z Mszadli Starej. Poinformował, że 2 

maja 2009 r. będzie podpisywany akt własności u notariusza na zakupu działki pod boisko w Babinie. 

Sporządzony został już projekt mostu na rzece Zwolence. Prace rozpoczną się z chwilą otrzymania 

pozwolenia na budowę. Wójt zaprosił zebranych na zawody sportowo-pożarnicze, które odbędą się 

16 maja 2009 r. w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku. Tego dnia poświęcone zostaną karetka 

pogotowia, samochód strażacki i łódź ratunkowa. Ostrzegł radnych i sołtysów przed dokonywaniem 

oprysków niezgodnie z zaleceniami w związku z czym na terenie naszej Gminy padło 40 rodzin 

pszczelich w miejscowości Przyłęk. Zostaną przeprowadzone kontrole oprysków. Stwierdzone 

nieprawidłowości będą skutkowały sankcjami karnymi w postaci mandatów. Przekazał, że w Mszadli 

Starej została wytyczona droga, ale dopiero po żniwach będzie wznowienie granic, w Mierziączce 

droga będzie wytyczana po żniwach, a na wytyczenie drogi w Łaguszowie musimy zabezpieczyć 

środki w budżecie gminy. Zasygnalizował fakt przeprowadzonej kontroli obiektu socjalnego, tj. 

Markotu w Lucimi, z której jednostka kontrolująca wydała zalecenia w sprawie udrożnienia 

przewodu kominowego oraz  zabezpieczenia drogi ewakuacyjnej z I piętra. W przypadku nie 

wykonania zaleceń Gmina będzie zmuszona wypowiedzieć im umowę. Wójt zwrócił się z prośbą do 

radnych i sołtysów o zaangażowanie się i przystąpienie  jednej miejscowości ale  bez Lasu 

Szlacheckiego (w roku poprzednim ta miejscowość przystąpiła i zajęła II miejsce – ponownie może 

się zgłosić dopiero po 3 latach) do konkursu „Najestetyczniejsza  miejscowość w powiecie” oraz 

pomoc w wytypowaniu również do konkursu  

„Młodych producentów rolnych”. Wyjaśnił, że wszelkie szkody związane z dzikim ptactwem lub 

zwierzyną należy zgłaszać do kół łowieckich.  

 Andrzej Włudarczyk – przewodniczący Spółki Wodnej w Przyłęku - zabierając głos, wyjaśnił, 

że zostaną skierowane wnioski do właścicieli działek o odbudowę rowów.  

 

 

 



Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady XXXVII sesji V kadencji Rady Gminy Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak       Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokół Nr 38/09 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej w dniu 15 maja 2009 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Obrady rozpoczęto o godz. 9º°, a zakończono o godz. 10 º°. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli Pan Marian Kuś – Wójt Gminy – i Pani 

Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy. 

 

Otwarcia XXXVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 15 maja 2009 r. dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy – Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał  przybyłych na sesję. 

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi wymagane 

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Prowadzący obrady przedstawił porządek 

obrad. W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie zatwierdzili następujący 

porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji; 

2. Zatwierdzenie porządku obrad; 

3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej, tj. XXXVII sesji; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój 

elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 

niwelować dwudzielność potencjału województwa” – projekt nr 1, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyśpieszenie 

wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz 

wiedzy o Mazowszu”  – projekt nr 2, 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie własności nieruchomości  

w formie darowizny od Starostwa Powiatowego w Zwoleniu – projekt nr 3, 

7. Podjęcie uchwały budżetowej. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3. 

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

 



Ad. 4–5 

 Wójt Gminy poinformował zebranych o  przystąpieniu wszystkich gmin z terenu 

województwa mazowieckiego do współpracy przy realizacji  projektów na kwotę 180 mln zł. 

Środki na realizację tych projektów pochodzić będą w 85 proc. z Regionalnego Programu 

Operacyjnego i w 15 proc. jako środki własne gmin. Gmina zgodnie z umową będzie zabezpieczać 

wkład własny w wysokości 30 tys. zł rozłożony na lata 2010–2012. Następnie prowadzący obrady 

odczytał przedłożone do akceptacji projekty uchwał nr 1 i 2 w sprawie przystąpienia Gminy do 

realizacji tych projektów, poddając je pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie podjęła uchwały: 

1. Nr 288/XXXVIII/09 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Rozwój 

elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 

niwelować dwudzielność potencjału województwa”. 

2. Nr 289/XXXVIII/09 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu 

„Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie 

społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 

zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. 

 

Ad. 6. 

 Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały nr 3 zezwalający na przejęcie  uregulowanej 

własności nieruchomości drogowej pod drogę publiczną DP 4525W Zamość – Mszadla Dolna  

o długości 6,200 km od Powiatu Zwoleńskiego w formie darowizny. W wyniku przeprowadzonego 

głosowania Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 291/XXXVIII/09 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie własności nieruchomości w formie 

darowizny od Starostwa Powiatowego w Zwoleniu.  

 

Ad. 7. 

  Wójt poinformował radnych o konieczności dokonania przesunięć  między działami  

w budżecie gminy w 2009 r. w celu zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w  

wysokości 47 tys. zł na remont drogi Andrzejów – Lucimia – Borowiec. Jest to różnica pomiędzy 

zabezpieczeniem w budżecie środków (278 tys. zł), a kwotą 320 tys. zł wynikającą z 

przeprowadzonego przetargu na to zadanie inwestycyjne. Ponadto zaznaczył, że z uwagi na kończący 

się okres składania wniosków o dofinansowanie jednostek ochotniczej straży pożarnej należy 

również dokonać przesunięć w budżecie, zabezpieczając tylko wkład minimalny na zakup dwóch 

aparatów powietrznych, tj. 10 tys. zł. Przekazał informację w sprawie wykreślenia z załącznika nr 3 

do budżetu na 2009 rok zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy wodociągu Mszadla Dolna – 



Baryczka (przysiółki) z przyłączami, a wprowadzenie tego samego zadania tylko że bez przyłączy. 

Jeśli otrzymamy środki w wysokości 350 tys. zł, to rozpoczniemy realizację wymienionego zadania 

w lipcu bieżącego roku. Po szczegółowym omówieniu zmian przez Skarbnika Gminy (w dochodach i 

wydatkach) zawartych w projekcie uchwały budżetowej, prowadzący obrady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały budżetowej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie 

przyjęła uchwałę 

Nr 290/XXXVIII/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku. 

 

Ad. 8. 

 Radni nie zgłaszali pytań. Głosu udzielono Wójtowi Gminy, który zaprosił zebranych na 

zawody sportowo-pożarnicze do Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 16.05 2009 roku. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady XXXVIII sesji nadzwyczajnej V kadencji Rady Gminy 

Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono 

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak           Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Protokół Nr 39/09 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej w dniu 26 maja 2009 roku 

w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Obrady rozpoczęto o godz. 13º°, a zakończono o godz. 15 º°. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli Marian Kuś – Wójt Gminy i Mirosława Witczak 

– Skarbnik Gminy. 

Zaproszeni goście: Wojewoda Mazowiecki p. Jacek Kozłowski, Wicestarosta Powiatu Zwoleńskiego 

p. Stefan Bernaciak, Komendant Powiatowej Policji w Zwoleniu p. Paweł Loranty. 

 

Otwarcia XXXIX sesji Rady Gminy w Przyłęku 26 maja 2009 r. dokonał Przewodniczący 

Rady Gminy – Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał przybyłych na sesję oraz 

zaproszonych gości. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co 

stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał, a następnie przedstawił 

porządek obrad. W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie zatwierdzili 

następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji, 

2. Zatwierdzenie porządku obrad, 

3. Wystąpienie Wójta, 

4. Wystąpienie Wojewody Mazowieckiego oraz zaproszonych gości, 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego mienie 

komunalne na rzecz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku – projekt nr 1, 

6. Podjęcie uchwały budżetowej, 

7. Interpelacje, wnioski i zapytania, 

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania, 

9. Zamknięcie obrad.  

 

Ad. 3.  

 Wójt Gminy powitał zaproszonych gości: Wojewodę Mazowieckiego p. Jacka Kozłowskiego, 

Wicestarostę Powiatu Zwoleńskiego p. Stefana Bernaciaka, Komendanta Powiatowej Policji  

w Zwoleniu p. Paweła Lorantego, sołtysów, radnych, przedsiębiorców i zebranych. 

 



Poinformował zaproszonych gości o jednostkach organizacyjnych jakie znajdują się na terenie 

gminy. Są to cztery szkoły podstawowe, dwa gimnazja, dwa ośrodki zdrowia oraz dziesięć jednostek 

ochotniczej straży pożarnej w tym trzy jednostki w systemie krajowym. Przekazał, że jako jedyny 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk zakupił z własnych środków 

karetkę pogotowia za 120 tys. zł przy dofinansowaniu przez gminę (30 tys. zł).W dalszej części 

przemówienia omówił zadania inwestycyjne jakie, udało się zrealizować w ciągu dwóch ostatnich 

lat, takie jak: drogowe, mostowe (trzy mosty), boiska sportowe, termomodernizacja czterech szkół, 

studnie głębinowe zapasowe, sieć wodociągowa o długości 6053 m.b., nowy lekki samochód 

ratowniczo – gaśniczy Ford Transit, parking przy Ośrodku Zdrowia w Załazach, oświetlenie uliczne 

dla miejscowości Kulczyn – Wólka Zamojska, wiaty przystankowe , pracownie komputerowe, USG 

dla SPZOZ Gminy Przyłęk do badań ginekologicznych, dofinansowanie dróg powiatowych, remont 

Posterunku Policji w Przyłęku łącznie z wymianą okien, żużel stalowniczy do utwardzenia dróg 

gminnych, plac od GS ”SCh” w Przyłęku, dofinansowanie budowy chodnika przy drodze 

powiatowej, impreza masowa „Dożynki Gminne – Przyłęk 2008”, zakup i wymiana lamp oświetlenia 

ulicznego, zakup sprzętu komputerowego, licencji, elektronicznego obiegu dokumentów dla Urzędu 

Gminy, zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego, termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, 

dofinansowanie wymiany okien w Ośrodku Zdrowia w Załazach, dwa pługi do odśnieżania i inne. 

Nadmienił, że z Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego) 

gmina otrzymała łódź ratunkową z wyposażeniem dla OSP w Łagowie oraz w użytkowanie łódź 

ratunkową, piłę motorową i agregat prądotwórczy, zaś Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w 

Zwoleniu na wniosek Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie 

przekazała w użytkowanie bojowo-ratowniczy ciężki samochód marki „Jelcz” w wyniku przekazania 

przez Urząd Gminy dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zwoleniu kwoty 100 tys. zł na 

zakup nowego ciężkiego samochodu bojowego ratowniczo-gaśniczego. Powiedział, że na część 

zadań pozyskano środki w wysokości 700 tys. zł od Wojewody i z Urzędu Marszałkowskiego. 

Kończąc swoją wypowiedź, poinformował  Pana Wojewodę, że w powiecie zwoleńskim Gmina 

Przyłęk jako jedyna ma dostęp do morza przez Wisłę –  z powodu podtopień prosił o wstawiennictwo 

u dyrektora Żurka w sprawie przekazania niezbędnego Gminie drugiego agregatu prądotwórczego o 

mocy 70 – 80 kW. Przekazał, że bardzo dobrze układa się współpraca z Mazowieckim Urzędem 

Wojewódzkim, i złożył za to podziękowania władzom wojewódzkim.  

 

Ad. 4. 

Prowadzący obrady udzielił głosu Wojewodzie Mazowieckiemu, który podziękował za 

zaproszenie – dzięki temu ma okazję  zapoznać się z potrzebami Gminy. Stwierdził, że cieszy go 

dobra współpraca z Urzędem Wojewódzkim. Jest to bowiem kolejny dowód na to, żeby wyrównać 



poziom między bogatym centrum woj. mazowieckiego, a ubóstwem na południu i północy 

województwa z uwagi na ziemię niskiej klasy. Aby temu sprostać gminy położone na tych terenach 

oprócz środków własnych muszą otrzymywać wsparcie finansowe, które mogą pozyskiwać poprzez 

ubieganie się o środki finansowe w ramach różnych programów. Województwo mazowieckie 

pozyskuje dochody własne z podatku  CIT od przedsiębiorców ( 75 % wpływów do budżetu)  co 

pozwala na wspieranie gmin rolniczych. Następnie omówił programy w ramach jakich i na jaki cel 

gmina może ubiegać się dofinansowanie. Podsumowując stwierdził, że oprócz dużych przedsięwzięć 

jak np. stadiony, drogi ekspresowe trzeba wesprzeć w gminach budowę dróg lokalnych, boisk 

sportowych czy przedszkoli nawet w każdej wsi co pozwoli na wyrównanie różnic, likwidację 

dysproporcji, aby cała Unia Europejska rozwijała się dynamicznie i był równomierny rozwój różnych 

obszarów. Ponadto przekazał, że od nas wszystkich zależy jak długo będzie można korzystać z 

dotacji Unii Europejskiej. Zachęcał do wzięcia udziału w głosowaniu w zbliżających się wyborach 

do Parlamentu Europejskiego 7 czerwca 2009 r. Stwierdził, że frekwencja wyborcza ma bowiem 

decydujący wpływ na liczbę europosłów, którzy będą reprezentować nasze województwo, a nie od 

ilości uprawnionych do głosowania jak jest przy wyborach do samorządów. Podziękował za 

zaproszenie, zapewnił o wsparciu przy realizacji przyszłych zadań i prosił o zadawanie pytań. 

Następnie Wójt Gminy przekazał Wojewodzie monografię Gminy Przyłęk oraz mapę szlaków 

turystycznych naszej gminy celem bliższego zapoznania się z biegiem historii i jej walorami. 

Pan Wojciech Szmajda zwrócił się do Wojewody z pytaniem, o co będzie się ubiegać i czego się 

domagać, gdy zostanie europosłem – z internetu dowiedział się bowiem o jego dość dużym poparciu 

w granicach 27-28 procentowym. Pan. Jacek Kozłowski odpowiedział, że będzie zabiegać o 

skrócenie okresu przejściowego i troszczyć się o to, aby była wspólna polityka rolna (związana z 

dopłatami, rentami, dotacjami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie 

unowocześniania gospodarstw, korzystaniem z programu rolnośrodowiskowego itd…) była 

kontynuowana po 2013 roku, zabiegać o pomoc finansową w wysokości nie mniejszej  niż na 

obecnym poziomie oraz ubiegać się  o dopłaty bezpośrednie również dla sadowników. Chciałby dać 

szansę rolnikom, aby ci zostając na wsi, mogli uzupełniać dochody z gospodarstwa inną 

działalnością. Nadmienił, że Parlament Europejski w nowym już składzie będzie uchwalać budżet na 

kolejne 7 lat.  

Przewodniczący obrad podziękował Wojewodzie za przyjęcie zaproszenia i udział w 

spotkaniu. Aby uatrakcyjnić  pobyt w naszej Gminie, prosił o wysłuchanie piosenek w wykonaniu 

Koła Gospodyń Wiejskich w Grabowie nad Wisłą. Po zakończeniu występu prowadzący ogłosił 20- 

minutową przerwę. 

Prowadzący obrady oddał głos Wicestaroście Starostwa Zwoleńskiego p. Stefanowi 

Bernaciakowi, który przekazał zebranym informację o stanie realizacji inwestycji wykonywanych na 



terenie Gminy Przyłęk, współfinansowanych przez Gminę, a zaplanowanych do wykonania w 

bieżącym roku. Zaznaczył, że w porównaniu do liczby dróg (w km) Przyłęk plasuje się na drugim 

miejscu po Gminie Policzna, zaś nakłady finansowe na drogi są nikłe, wskutek czego Gmina 

znajduje się na przedostatnim miejscu. Zmiana nastąpi w latach następnych, kiedy to będzie 

realizowany 18-kilometrowy odcinek drogi (I etap przebudowy drogi powiatowej Zwoleń – 

Janowiec) za kwotę około 5 mln zł.. Podziękował Wójtowi i Przewodniczącemu Rady Gminy za 

dotychczasową współpracę i wspomniał o jedynej radnej powiatowej z Gminy Przyłęk, która wspiera 

i pomaga w poczynaniach władze powiatowe. 

 

Ad. 5. 

 Z uwagi na zapoznanie radnych z projektem uchwały nr 1 na posiedzeniach komisji odbytych 

w dniu 25.05.2009 r. nie zgłaszano pytań, więc prowadzący poddał pod głosowanie projekt uchwały 

nr 1. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę 

Nr 292/XXXIX/09 w sprawie przekazania środka trwałego stanowiącego mienie komunalne na rzecz 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku. 

 

Ad. 6. 

 Propozycję zmian w budżecie gminy w roku 2009 zawartych w projekcie uchwały 

budżetowej przedstawiła Skarbnik Gminy p. Mirosława Witczak, w której między innymi 

wprowadza się dotację (w dochodach i wydatkach) na akcyzę w wysokości 162 525 zł, środki na 

wydatki inwestycyjne dróg:  Załazy – Łagów (30 tys. zł), Wysocin Górny (30 tys. zł), Mszadla Nowa 

(100 tys. zł), zabezpieczenie środków wysokości (2,5 tys. zł) na sporządzenie aktu notarialnego na 

przejęcie w formie darowizny drogi Mszadla Dolna – Zamość od Starostwa Zwoleńskiego. 

Wypowiedź uzupełnił Wójt, który ustosunkował się do trzech zadań inwestycyjnych. 

Poinformował, że wprowadzono nowe zadanie , tj. położenie asfaltu na odcinku 200-250 m.b.  

w miejscowości Wysocin Górny na prośbę mieszkańców. Pozostały odcinek tej drogi zostanie 

wysypany kruszywem. Wprowadzono też nowe zadanie , tj. położenie asfaltu na drodze betonowej  

w Mszadli Nowej ora na odcinku 200 mb w miejscowości Załazy –  Łagów z uwagi na znajdujący 

się przy tej drodze wysypanej kruszywem Zakład Mięsny Pana Wiesława Kusia. (Poruszające się 

pojazdy powodują wznoszenie się kurzu, który osiada na umytych otwartych samochodach). Na 

położenie asfaltu w Załazach nie zgodził się radny Janusz Stawski, twierdząc, że to bez sensu –  

droga prowadzi do pól i nie ma położonych przy niej budynków mieszkalnych. Nadmienił, że jeśli  

Pan Wiesław Kuś chce mieć asfalt, to niech sobie sam zrobi. Sugerował, żeby w zamian za to  zrobić 

odcinek drogi piaszczystej w Lucimi. Nie zgodził się z tą wypowiedzią radny Marek Szymański, 

informując, że droga Załazy – Łagów jest bardzo uczęszczana –  daje 3-kilometrowy skrót. 



Przedsiębiorca Zakładu Mięsnego w Załazach zatrudnienia mieszkańców z naszej Gminy oraz 

wpłaca nam podatki i winniśmy zrobić tę drogę, aby nie kwestionowała tego Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Zwoleniu. Przekazał, że jest to droga gminna, a nie prywatna i naszym 

obowiązkiem jest położenie asfaltu. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku przyjęła uchwałę budżetową – 13 

osób głosowało za, 1 osobą wstrzymała się – 

Nr 293/XXXIX/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w roku 2009. 

 

Ad. 7 – 8 

 Radni nie zabierali głosu. 

Ad. 9. 

 Nie udzielano odpowiedzi. 

 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady XXXIX sesji V kadencji Rady Gminy Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak       Wojciech Szmajda 

 


