
Protokół nr 55/10 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 16 września 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. 12, a zakończono o godz. 13. 

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

Witczak – Skarbnik Gminy. 

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

przewodniczący Rady Gminy, który na wstępie powitał zaproszonych gości, stwierdził, że 

jest kworum zdolne do podejmowania uchwał, a następnie przedstawił porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z LIV sesji 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości – projekt nr 1 

5. Podjęcie uchwały budżetowej 

6. Wnioski i zapytania 

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Ad. 3. 

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

 

Ad. 4. 

 Wójt Gminy zapoznał radnych ze zmianą wprowadzoną w projekcie uchwały nr 1, 

która dotyczy zakupu nieruchomości gruntowej w Wysocinie o powierzchni 0,3703 ha, 

oznaczonej w rejestrze gruntów za numerem 130/2, stanowiącej własność Renaty i Tomasza 

Nędziaków, (poprzednio błędnie ujęto zakup działki nr 130/1). W wyniku przeprowadzonego 

głosowania Rada Gminy podjęła uchwałę Nr 371/LV/10 w sprawie zakupu nieruchomości. 

 

Ad. 5. 

 Mirosława Witczak szczegółowo omówiła wprowadzone zmiany zawarte w projekcie 

uchwały budżetowej, w której zmniejszono dochody budżetu Gminy o 69 510 zł. Ustalono 



dochody na łączną kwotę 18 021 460,03 zł, z tego bieżące na 16 670 925,03 zł i majątkowe na 

1 350 535 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy o 69 510 zł. Ustalono wydatki na łączną 

kwotę 21 924 442,11 zł, z tego bieżące na 16 767 896,11 zł i majątkowe na 5 156 546 zł. 

Zmniejszono również wydatki inwestycyjne o 44 700 zł. Ustalono kwotę wydatków 

inwestycyjnych w wysokości 5 073 155 zł. Zmiany te dotyczyły między innymi zmniejszenia 

dotacji celowej po stronie dochodów i wydatków o 72 980 zł na usuwanie klęsk żywiołowych  

i budowę dróg w Lucimi. Zmieniono nazwę zadania: zamiast „Zakup średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grabów nad Wisłą” wprowadzono „Zakup fabrycznie 

nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”. 

 

Ad. 6.–7. 

Wójt Gminy poinformował o przetargu przeprowadzonym 16 września 2010 r., 

dotyczącym „Budowy drogi gminnej Wólka Zamojska – Mszadla Dolna”, do którego 

przystąpił tylko jeden wykonawca i złożył zbyt wygórowaną ofertę 420 tys. zł. W budżecie 

Gminy nie planowano tak wysokiej kwoty na to zadanie inwestycyjne, dlatego przetarg 

zostanie unieważniony. W tym roku droga ta zostanie utwardzona kruszywem. Na wiosnę 

przyszłego roku będzie położony asfalt. Nadmienił, że w razie gdyby nie doszło do 

pomyślnego rozstrzygnięcia przetargu na „Budowę drogi gminnej w Wysocinie”, wtedy 

zostanie utwardzona kruszywem (będzie ono stanowić podkład pod asfalt w 2011 r.). Zwrócił 

się do radnych o przegłosowanie wniosku w sprawie wyrażenia zgody i upoważnienie dla 

Wójta na utwardzenie tej drogi kruszywem. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 

Gminy jednogłośnie przyjęła przedłożony wniosek. Następnie zapoznał zebranych  

z wykazem podziału kruszywa na poszczególne miejscowości uzgodnionym na posiedzeniach 

komisji Rady Gminy. Dodał, że na drogę Wólka Zamojska – Mszadla Dolna ogłoszony 

zostanie dodatkowo przetarg na około 100 samochodów za 150 tys. zł. Zbigniew Suchecki 

zgłosił brak przejazdu na bocznych drogach do pana Zdrzalika i państwa Kobylskich. Wójt 

odpowiedział, że nie da się zrobić wszystkiego naraz. Zamość Stary ma zrobioną drogę do 

BP-u i nowy odcinek drogi do sołtysa. Oprócz tego droga w Wólce Zamojskiej (w kierunku 

Przyłęka) położono dywanik asfaltowy. Następnie przekazał, że V kadencja upływa 12 

listopada 2010 r., w związku z tym odbędzie się ostatnia uroczysta sesja. Prosił, aby jeszcze 

radni V kadencji uzgodnili załącznik inwestycyjny do projektu budżetu na 2011 r. 

Poinformował o wymianie okien w budynku po byłej szkole w Rudkach o wartości zadania 

15 tys. zł  w roku bieżącym. Przypomniał o planowanej uroczystości nadania imienia 



Publicznemu Gimnazjum w Wólce Zamojskiej 19 września 2010 r. W związku z tym powstał 

ładny pomnik z przymocowanym skrzydłem na cmentarzu w Łagowie. Dodał, że uroczystości 

przygrywać prawdopodobnie będzie kompania honorowa z Łasku. Nadmienił, że dziś i jutro 

przeprowadzone zostaną powiatowo-gminne ćwiczenia obronne pod kryptonimem „Zwoleń 

2010”. Ćwiczone będzie funkcjonowanie w gminach i powiecie Zespołów Zarządzania 

Kryzysowego, Stanowisk Kierowania, Stałego Dyżuru oraz Powiatowego Ośrodka Analiz 

Danych i Alarmowania, a także drużyn wykrywania i alarmowania. Pierwszego dnia jednym 

z głównych elementów ćwiczeń było praktyczne sprawdzenie systemu mobilizacji jednostek 

wojskowych w ramach akcji kurierskiej, przeprowadzone wspólnie z Wojskową Komendą 

Uzupełnień w Kozienicach. W ćwiczeniach uczestniczyli obserwatorzy i zaproszeni goście: 

Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, kierownik Wydziału Bezpieczeństwa  

i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Marek Tymiński, 

przedstawiciel Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej 

bryg. Andrzej Lisiecki, kpt. Zbigniew Rajtan oficer Wydziału Rekrutacji WKU  

w Kozienicach.  

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

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

w Przyłęku.  

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak    Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 


