
Protokół nr 41/09 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej w dniu 18 sierpnia 2009 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Nieobecny usprawiedliwiony: Waldemar Czerniak. 

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

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

Witczak – Skarbnik Gminy. 

 

Otwarcia XXXXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech 

Szmajda – przewodniczący Rady Gminy, który na wstępie powitał przybyłych na sesję                   

i zaproszonych gości. 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. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej, tj. XXXX, sesji; 

4. Podjęcie uchwały budżetowej, 

5. Interpelacje, wnioski i zapytania, 

6. Odpowiedzi na  interpelacje i zapytania, 

7. Zamknięcie obrad.  

 

Ad. 3. 

 Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej XXXX 

sesji. 

 

Ad. 4. 

Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany zawarte w projekcie uchwały budżetowej, 

w której to między innymi zmniejszono wydatki  o 55 tys. zł w dziale 600 – Transport i łączność 

na  przebudowę dróg: Załazy- Łagów, Łagów, Mszadla Nowa, Okrężnica ; wprowadzono środki 



na rozkruszenie budynków i wiat w miejscowości Lipiny w dziale 700 – Gospodarka 

mieszkaniowa,  zabezpieczono środki w wysokości 8 tys. zł w ramach promocji jednostek 

samorządu terytorialnego na organizację dożynek powiatowo-gminnych w dziale 750 – 

Administracja publiczna. W budżecie gminy na 2009 rok (załącznik zadań inwestycyjnych) 

wprowadzono nowe zadania inwestycyjne: „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w 

Babinie” zabezpieczając 10 tys. zł w ramach których zostanie wykonany projekt  i mapa oraz 

„Budowa centrum kulturalno-administracyjnego w Lipinach” na sumę 4 tys. zł. 

Wypowiedź uzupełnił Wójt Gminy, który przedłożył zebranym zaprojektowaną wizualizację  

nowego zadania inwestycyjnego  „Budowa centrum kulturalno-administracyjnego w Lipinach” . 

Pomieści ona  salę narad, pomieszczenia dla GOPS w Przyłęku, bibliotekę, strażnicę, zakład 

komunalny i dodatkowo przedszkole. Poinformował, że przewidywany koszt tego 

przedsięwzięcia będzie wynosił około 3 mln zł.  

Oznajmił, że dodatkowe środki zabezpieczone w budżecie na organizacje dożynek 

przeznaczone zostaną na zakup przewodu elektrycznego w celu wykonania oświetlenia boiska       

i nagrody dla zwycięzców konkursów dożynkowych. Dodatkowe środki finansowe w wysokości 

2750 zł (na zakup jadła) Wójt pozyskał od sponsorów z terenu naszej Gminy, jak również z 

terenu Zwolenia. 

Poinformował, że w Wysocinie w tym roku zostanie utwardzona droga przez wieś 

kruszywem ze środków bieżących, a nie inwestycyjnych. W następnych latach zostanie położony 

asfalt pod już utwardzoną drogę. 

Powiedział o podpisanej umowie na termomodernizację budynku PSP w Grabowie nad 

Wisłą i planowanym na wrzesień przetargu  na remont polegający na ociepleniu budynku PSP w 

Łaguszowie zamiast na termomodernizację PSP w Łaguszowie. Zamiana zadania wynika                

z procedur (zasad) wypełniania wniosków celem pozyskania dofinansowania z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.  

Po wysłuchaniu złożonych wyjaśnień Rada Gminy w wyniku przeprowadzonego 

głosowania jednogłośnie przyjęła uchwałę budżetową  

Nr 303/XXXXI/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 roku.      

W dalszej części obrad  pani Elżbieta Madejska odczytała otrzymaną odpowiedź na pismo 

złożone przez Wójta Gminy Przyłęk, a  skierowane do Gminy Janowiec w sprawie rozliczenia 

korzyści finansowych łączących się z eksploatacją zbiornika wodnego w Janowicach, którego 

budowa była współfinansowana w 19 proc. kredytem w wysokości 200 tys. zł przez Gminę 

Przyłęk.  Zostało podpisane obustronne porozumienie między inwestorem i współinwestorem. 

Po zapoznaniu się Rady Gminy z przesłanym pismem w tej sprawie Wójt Gminy oświadczył, że 



Gmina wystąpi na drogę sadową, jeśli w dalszym ciągu właściciel zbiornika wodnego                  

w Janowicach będzie kwestionował zagwarantowane prawa współwłaścicielowi.  

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady XXXXI nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady 

Gminy Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

  

 


