
Protokół nr 48/10 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 25 stycznia 2010 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 14 radnych. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.  

Nieobecny usprawiedliwiony Janusz Stawski. 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 10.00. 

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

Witczak – Skarbnik Gminy oraz Maria Madejska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Przyłęku. 

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

przewodniczący Rady Gminy, który na wstępie powitał przybyłych. Stwierdził, że w sesji 

uczestniczy13 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. Przedstawił projekt porządku obrad, a następnie poddał go pod głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

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

Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt nr 1  

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 208/XXV/08 Rady Gminy z dnia 16 czerwca 

2008 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminy Przyłęk – projekt nr 2 

5. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego i dróg w Gminie 

Przyłęk – projekt nr 3 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania trybu prac nad projektem budżetu Gminy Przyłęk  

– projekt nr 4 

7. Podjęcie uchwały budżetowej 

8. Wnioski i zapytania 

9. Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

10. Zamknięcie obrad 

 



Ad. 3 

Pani Maria Madejska przekazała niezbędne informacje dotyczące realizacji Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2010 rok, zawarte w projekcie uchwały nr 1. Po złożonych 

wyjaśnieniach prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały, który w wyniku 

przeprowadzonego głosowania został jednogłośnie przyjęty, tj. uchwała nr 333/XLVIII/10  

w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach „Poddziałania 7.1.1 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki”. 

 

Ad. 4. 

Wójt Gminy poinformował zebranych, iż Wojewoda Mazowiecki w załączeniu do pisma 

nr MCZP/III/8014/82/09 z dnia 29.12.2009 r. dokonał zmiany przedstawiciela Wojewody  

w Radzie Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Gminy 

Przyłęk z siedzibą w Załazach, którego organem założycielskim jest Gmina Przyłęk.  

W załączeniu przekazał pismo nr MCZP/III/8014/82/09 z dnia 22.12.2009 r. cofające delegację 

do reprezentowania Wojewody pani Barbarze Dąbrowskiej oraz pismo nr MCZP/III/8014/82/09 

z dnia 22.12.2009 r. delegujące do reprezentowania Wojewody panią Stanisławę Krakowiak.  

W związku z tym projekt uchwały nr 2 został przedłożony do akceptacji Radzie Gminy.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę  

nr 334/XLVIII/10 w sprawie zmiany uchwały nr 208/XXV/08 z dnia 16 czerwca 2008 roku  

w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 5  

W związku z wykonaniem dokumentacji i koniecznością ogłoszenia przetargu na 

modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie został przedłożony Radzie Gminy (niezbędny) 

projekt uchwały nr 3, który m.in. precyzuje źródła, terminy płatności i wartość tego zadania  

– informacje te przekazał Wójt Gminy. Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie 

przedłożony projekt, gdyż radni nie zgłaszali uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę nr 335/XLVIII/10 w sprawie realizacji modernizacji 

oświetlenia ulicznego i dróg w Gminie Przyłęk. 

 

 

 



Ad. 6. 

Skarbnik Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały nr 4 uwzględniający uwagi 

Regionalnej Izby Obrachunkowej Zespół w Radomiu do przedłożonej uchwały podjętej na 

poprzedniej sesji. Rada Gminy w wyniku głosowania podjęła jednogłośnie uchwałę  

nr 336/XLVIII/10 w sprawie ustalania trybu prac nad projektem budżetu Gminy Przyłęk.  

Ad. 7. 

Mirosława Witczak przedstawiła wprowadzone zmiany zawarte w projekcie uchwały 

budżetowej, w której to m.in. zwiększono dochody budżetu Gminy o 103 275,24 zł i zwiększono 

wydatki budżetu Gminy o 370 274,33 zł. Ponadto zwiększono wydatki inwestycyjne o 268 000 zł 

na niżej wymienione zadania inwestycyjne. Dokonano zamiany realizacji zadania,  

tj. wprowadzono środki w wysokości 25 tys. zł na budowę oczyszczalni przydomowej przy PSP  

w Babinie zamiast przy Urzędzie Gminy, ponieważ nie zdałaby ona egzaminu z uwagi na 

podmokły teren, i wprowadzono środki (10 tys. zł) na zakup i montaż zbiornika bezodpływowego 

na ścieki. Zabezpieczono środki 180 tys. zł (110 tys. zł ze środków własnych oraz 70 tys. zł 

zaplanowano pozyskać z FOGR-u) na utwardzenie odcinka drogi około 900 m.b. Zamość Stary  

– Stefanów w miejscowości Babin do pierwszych zabudowań zamiast planowanej przebudowy 

drogi Las Szlachecki – Rudki (nie otrzymaliśmy ze Starostwa Powiatowego dokumentu 

stwierdzającego, że Gmina jest samoistnym posiadaczem gruntu pod drogą Rudki – Szlachecki 

Las). Wprowadzono środki 18 tys. zł na zakup bram wjazdowych dla OSP w Łagowie  

i Mszadli Nowej. Przeznaczono 90 tys. zł na drogę w Wysocinie (Górnym), zakup gruntów pod tą 

drogę na kwotę około 13 tys. zł. Zabezpieczono środki po 62 tys. zł na budowę „Centrum 

Kulturalno-Administracyjnego” w Lipinach (zmiana nazewnictwa) i projekt architektoniczno-

budowlano-wykonawczy budynku przedszkola w Lipinach oraz 43 tys. zł na oświetlenie dróg       

w Grabowie nad Wisłą. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – „Przebudowę drogi gminnej 

w Ławeczku Starym” na kwotę 20 tys. zł. 

Ponadto wprowadzono wynagrodzenie dla nauczycieli z tytułu wypłaty dodatku 

uzupełniającego za rok 2009 w wysokości 260 tys. zł oraz na zakup tablicy interakcyjnej dla PSP 

w Mszadli Starej – 5 tys. zł. Wypowiedź uzupełnił Wójt Gminy, który dodał, że zbiornik 

bezodpływowy będzie z podziałem na Urząd Gminy i Ośrodek Zdrowia w Przyłęku, a jego 

montaż spowoduje zmianę ceny za wywóz nieczystości z obecnie 3,60 zł za m³ na około 12 zł 

również dla współwłaścicieli. Przekazał, że sołtys odstąpi ze swojej nieruchomości gruntowej pas 

8-metrowy (po cenie takiej, za jaką Gmina zakupiła grunt pod boisko w Babinie) za szkołą            



w Babinie do Wysocina (Górnego) pod drogę do Wysocina Górnego, która będzie wykonywana 

jesienią po żniwach. Poinformował również o podzieleniu poprzedniego zadania na dwa odrębne, 

tj. budowę przedszkola i centrum kulturalno--administracyjnego z uwagi na możliwość 

pozyskiwania środków finansowych z dwóch źródeł. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie 

projekt uchwały budżetowej, który jednogłośnie został przyjęty przez Radę Gminy, tj. Uchwała nr 

337/XLVIII/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2010. 

Ad. 8. 

Głos zabrał Marek Stępień (radny), który prosił o zapoznanie się i ewentualne udzielenie 

pomocy finansowej żonie zmarłego radnego, ponieważ ma ona trudną sytuację materialną, a 

wymaga leczenia i rehabilitacji. Wójt Gminy poprosił o zapoznanie radnych z zaistniałą sytuacją 

wymienionej osoby kierowniczkę GOPS-u w Przyłęku. Pani Maria Madejska udzieliła 

niezbędnych i wyczerpujących informacji dotyczących udzielanej pomocy finansowej w ramach 

możliwości GOPS-u w Przyłęku. Następnie Wojciech Szmajda prosił, żeby nie przechodzić 

obojętnie wobec osób potrzebujących pomocy.  

Ad. 9.  

Wójt wyjaśnił powody zwołania sesji nadzwyczajnej. Przekazał, że podjęcie uchwały 

budżetowej na tej sesji nie tylko wprowadza dodatkowe zadania inwestycyjne, ale również 

dokonuje ich zamiany. Pociągnięcia te są niezbędne, aby m.in. można było złożyć wniosek na 

dofinansowanie z FOGR-u na budowę drogi Stefanów – Zamość Stary, ponieważ termin upływa 

31 stycznia 2010 roku. Wójt prosił radnych o wskazanie miejsc dotychczas jeszcze 

nieodśnieżonych. Przekazał radnym wykazy zebrań wiejskich, prosząc o uczestniczenie w nich 

radnych oraz poinformował o wyborze sołtysa w Mszadli Dolnej, pana Edwarda Pawelca. 

Ad. 10. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku – 

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

w Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


