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Protokół nr 46/2014 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 7 października 2014 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik do oryginału protokołu). 

Obrady rozpoczęto o godz. 11.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

 

Przebieg sesji 

Obrady XLVI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, 

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał przedstawicieli władz 

gminnych i radnych. 

Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy 15 radnych, co 

stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy  

o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). Zwrócił się do radnych  

z zapytaniem, czy mają wnioski do przedłożonego porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag,  

w związku z czym Przewodniczący Rady przedstawił następujący dzienny porządek obrad.  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad 

3. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014  

– projekt nr 1  

4.  Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

5. Zapytania i interpelacje 

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3. 

Wójt Gminy Przyłęk uzasadnił zwołanie sesji nadzwyczajnej z uwagi na potrzebę wprowa-

dzenia do budżetu Gminy tego roku nowego zadania „Remont i utworzenie pracowni komputerowej  
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w świetlicy w Załazach”. Wymienione zadanie winno być wprowadzone do budżetu bieżącego roku, 

tj. przed podpisaniem umowy. Zaplanowano wyjazd z Panią Skarbnik Gminy na podpisanie umowy  

z Urzędem Marszałkowskim ‒ to przy okazji wyjazdu Pani Moniki Krześniak, która otrzymała presti-

żową nagrodę dla samorządów zaangażowanych w kulturalny rozwój swojej gminy w ramach prowa-

dzonej działalności przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Przyłęku, na uroczystość wręczenia nagrody 

8 października 2014 r. w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie. Instytut Książki i „Rzeczpospolita” 

po raz IV przeprowadziły Ranking bibliotek, jest on skierowany do wszystkich gmin wiejskich, miej-

sko-wiejskich i gmin miejskich do 15 tys. mieszkańców. Nasza biblioteka została nagrodzona, jako 

najlepsza w woj. mazowieckim zaś w Polsce uplasowała się na 21. miejscu. 

Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budże- 

towej na 2014 r. ‒ projekt uchwały nr 1, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 21 678 zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 20 233 192,27 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 

21 678 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 23 472 770,19 zł. Kwota wydatków inwestycyjnych 

pozostaje bez zmian i wynosi 3 564 030 zł oraz deficyt w wysokości 3 239 577,92 zł zostaje bez 

zmian. Przychody i rozchody również nie ulegają zmianie. Szczegółowo omówiła załącznik nr 1  

do uchwały, tj. Plan dochodów budżetowych na 2014 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków 

budżetowych na rok 2014 – zmiany, tj. Tabela nr 2.  

Pani Skarbnik, odpowiadając na pytania radnych, wyjaśniła, że łączna wartość tego zadania 

wynosi 33 330 zł, do którego otrzymamy dotację w wysokości 21 678 zł. A różnica w wysokości  

11 652 zł zostanie pokryta środkami własnymi. W związku z powyższym wprowadza się kwotę  

22 030 zł na materiały, 9800 zł na remonty oraz 1500 zł na zakup usług pozostałych. Podział środków 

został sporządzony w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy załączony do wniosku złożonego 

do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania. W ramach wprowadzonego zadania zostaną wykonane: 

wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej, roboty budowlane (postawienie ścianki), a także zakup 

rysownic, utworzenie pracowni komputerowej polegającej na zakupie 4 komputerów stacjonarnych  

i laptopa, zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, ksero), zakup programów 

edukacyjnych i gier (1 zestaw), wykonanie sieci komputerowej dla 6 stanowisk i zakup mebli (krzeseł, 

biurka 5 szt., regałów i szafy ubraniowej z półką na górze). Wprowadzone nowe zadanie musi być 

wykonane i rozliczone do końca 2014 r. 

Wojciech Szmajda skierował zapytanie do Beaty Malesy, kto będzie nadzorował działalność 

świetlicy w Załazach. 

Beata Malesa odpowiedziała, że dodatkowo będzie nadzór Koła Gospodyń Wiejskich oraz 

opiekunka zatrudniona przez Wójta Gminy. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że opiekunka na razie będzie zatrudniona poprzez Powiatowy Urząd 

Pracy. 
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Dalszych pytań radni nie zgłosili, w związku z czym prowadzący obrady przeprowadził 

głosowanie jawne projektu uchwały nr 1, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

Uchwałę nr 289/XLVI/14 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.  

 

Ad. 4. 

 Wójt Gminy poinformował, iż w dniu tejże sesji udzielił już wywiadu dla Radia Plus z Rado-

mia na temat wykonanych inwestycji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich ‒ chodzi o monogra-

fie, trzy festyny rodzinne, plac zabaw dla dzieci w Załazach, boisko ogólnodostępne ze sztucznej na-

wierzchni w Babinie, boisko ogólnodostępne przy PG w Przyłęku, witacze, dom kultury z placem 

zabaw dla dzieci w Rudkach, remont świetlic wiejskich w Mierziączce, Mszadli Starej i Łaguszowie 

oraz nowo wprowadzone zadanie „Remont i utworzenie pracowni komputerowej w świetlicy w Zała-

zach”. Łączna kwota pozyskanych środków na te zadania wynosi 926 tys. zł z wkładem własnym wy-

noszącym 0,5 mln zł. Program będzie emitowany w Radiu Plus 15 października 2014 r. o godz. 6.30  

i 17.30 lub przez stronę internetową Radia Plus (www.radioplus.com.pl). 

 Oznajmił, że budynek biblioteki nowo budowany jest już w stanie surowym. Grafik prac zo-

stał wykonany ponad plan z wyprzedzeniem. W przyszłym roku Gmina będzie ograniczać zadania 

inwestycyjne z uwagi na konieczność przekazania dotacji celowej w wysokości 1100 tys. zł na wy-

kończenie budynku biblioteki. Zostaną wcześniej sporządzone kosztorysy zadań planowanych w ra-

mach małych projektów z LGD i kosztorys na planowane boisko sportowe w Łaguszowie z PROW-u. 

PSP w Babinie zgodnie z poleceniem ma zaplanować 100 tys. zł na remont budynku wewnątrz. Suk-

cesywnie należy dokonywać takiego remontu we wszystkich szkołach z myślą o przygotowaniu po-

mieszczeń i ich urządzeniu na przyjęcie najmłodszych. 

 

Ad. 5.–6. 

 Radni nie mieli pytań. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady XLVI sesji nadzwyczajnej  

VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 11.30. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


