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Protokół nr 11/11 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 31 sierpnia 2011 roku 

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. 8.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy – Pan Marian Kuś, 
2. Skarbnik Gminy – Pani Mirosława Witczak. 
3. Sekretarz Gminy – Pani Danuta Bocian 

 
Przebieg sesji: 

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

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał radnych oraz Pana 

Wójta. Następnie na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy  

15 radnych, co stanowiło kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, 

zgodnie z art. 14  ustawy o samorządzie gminnym (DzU nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. 

zm.). Przedstawił porządek obrad, a następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają 

uwagi i wnioski do przedłożonego porządku obrad. Radni nie mieli uwag ani zapytań. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

stwierdził, że porządek obrad XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy został przyjęty 

jednogłośnie i przedstawia się następująco: 

 1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Podjecie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 1 

4. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości 

Rudki na lata 2008-2018 – projekt nr 2 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 

oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego – projekt nr 3 

6. Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie: 
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a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011-2016 

 – projekt nr 4 

b) wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 – projekt nr 5  

7. Zapytania i interpelacje 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

9. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3.  

 Wójt Gminy przekazał, że przedłożony projekt uchwały nr 1 dotyczy nabycia 
działki nr 1053 o powierzchni 1,1900 ha w miejscowości Łaguszów od Skarbu Państwa  

z przeznaczeniem na realizację celu publicznego zgodnego z art. 6 ust. 6 ustawy  

o gospodarce nieruchomościami jakim jest budowa boiska sportowego. Wobec tego, że 

zadaniem własnym Gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty obejmujące 
sprawę kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych. 
celowym jest, by Gmina nabyła nieodpłatnie wyżej wymienioną nieruchomość (art. 7.1 pkt 10 
ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm. ). Odpowiadając na pytania radnych doprecyzował położenie tej 
nieruchomość informując, że znajduje się ona po tej samej stronie co budynek PSP  
w Łaguszowie w kierunku Pająkowa. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania 
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 68/XI/11 w sprawie nabycia nieruchomości. 

 

Ad. 4 

 Wyjaśnienia w sprawie projektu uchwały nr 2 złożył Tomasz Olczyk, który zajmował 
się opracowaniem wniosku o przekształcenie budynku po byłej szkole w Rudkach na dom 
kultury. Złożony wniosek jest rozpatrywany w Urzędzie Marszałkowskim, który to przysłał 
pismo o uzupełnienie wniosku poprzez dokonanie zmian w Planie Odnowy Miejscowości  
polegających na: wprowadzeniu dodatkowych punktów, tj. „Opis i charakterystyka obszaru  
o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców” oraz „Harmonogram 
realizacji zadań” z podaniem terminów ich wykonania. Poprawiony dokument Gmina musi 
doręczyć do dnia 6 września 2011 r. Pytań radni nie mieli. Prowadzący obrady poddał po 
głosowanie jawne projekt nr 2, w wyniku którego Rada Gminy w głosowaniu jawnym 
przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 69/XI/11 w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu 
Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2008-2018”. 
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Ad. 5. 

 Wójt poinformował o przedłożonym projekcie uchwały nr 3, w którym dokonuje się 
aktualizacji wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru 
informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego z mocą obowiązującą od  
1 stycznia 2012 r. Dodał, że obecnie obowiązują wzory formularzy podatkowych przyjęte 
przez Radę w 2002 r. Zgodnie z ordynacją podatkową deklaracja podatkowych jest 
obowiązkowa i każdy winien ją złożyć. Radni nie wnosili uwag. Po przeprowadzonym 
głosowaniu jawnym, Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 70/XI/11 w sprawie 
wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji  
w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego 

 

Ad. 6 (a– b). 

 Skarbnik Gminy omówiła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Przyłęk na lata 2011–2016, zawarte w projekcie nr 4, a związane z wprowadzanymi zmianami 
w uchwale budżetowej na rok 2011 – projekt nr 5. Wprowadzono zmiany w załączniku 1 do 
uchwały w sprawie WPF oraz wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały  
w sprawie Wykazu przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2015. W załączniku nr 1 wprowadza 
się zmiany w dochodach bieżących, wydatkach bieżących i wydatkach majątkowych. 
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. W załączniku nr 2 czyli umowy, których realizacja  
w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania 
jednostki wprowadza się umowę na dowóz uczniów w łącznej kwocie 283 520 zł. Umowa ta 
opiewa realizację w latach od września 2011do czerwca 2012. Limit zobowiązań z tego tytułu 
w 2011 r. zwiększa się o kwotę 113 408 zł, a w roku 2012 o 170 112 zł. Pozostałe 
przedsięwzięcia, limity nie ulegają zmianom. Radni nie zadawali pytań w związku z tym 
Przewodniczący Rady przeprowadził procedurę jawnego głosowania, w wyniku którego Rada 
Gminy przyjęła uchwałę nr 72/XI/11w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Przyłęk na lata 2011-2016.  

 Następnie Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na 
2011 r. – projekt nr 5, w której zwiększa się dochody budżetu gminy o 30330 zł i ustala się 
dochody w łącznej kwocie 17 963066,53 zł. Zwiększa się wydatki budżetu gminy również o 
30 330 zł i ustala się wydatki w łącznej kwocie (po zmianach) na kwotę 19 023448,65 zł. 
Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 20 tys. zł i po zmianach wydatki wynoszą 
3 533 388 zł, Deficyt, przychody i rozchody nie ulegają zmianie. Na podstawie decyzji 
Wojewody wprowadza się po stronie dochodów na dożywianie kwotę 21 tys. zł. Zmniejsza 
się wydatki o 10 tys. zł ze składek na ubezpieczenie społeczne z administracji na opracowanie 
projektu na boisko wielofunkcyjne przy PG w Przyłęku. Zmniejsza się kwotę 10 tys. zł z OSP 
z zakupu materiałów na poczet zakupu bramy wjazdowej dla OSP w Mszadli Nowej. 
Zwiększa się o 21 tys. zł (dotacja) kwotę na dożywianie. Ulega zmianie załącznik 
inwestycyjny o wymienione dwa zadania inwestycyjne na łączną kwotę 20 tys. zł: 
opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy PG w Przyłęku oraz zakup bramy 
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wjazdowej dla OSP w Mszadli Nowej. Pozostałe pozycje nie ulegają zmianie. Wójt Gminy 
sprostował wypowiedź poprzedniczki stwierdzając, że zostaną zakupione drzwi garażowe dla 
OSP w Mszadli Nowej umożliwiające wjazd samochodu strażackiego, który Gmina zakupi 
pod koniec września. Dodał, że pozostaje w budżecie kwota 300 tys. zł (planowana na 
odnowę wsi) do wykorzystania i planuje się ją przeznaczyć na boisko wielofunkcyjne ze 
sztuczną nawierzchnią przy PG w Przyłeku. Niezbędny jest projekt na który 
zabezpieczyliśmy środki w budżecie (10 tys. zł). W wyniku przeprowadzonego głosowania 
jawnego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 71/XI/11 w sprawie wprowadzenie 
zmian w uchwale budżetowej na rok 2011 

 

Ad. 7 – 8. 

 Wójt skierował prośbę do radnych, aby nie powoływali się na Wójta mówiąc iż 
otrzymali pozwolenie na czerpanie wody z hydrantu bo takiego pozwolenia nikomu nie 
udzielał. Radny Marek Stępień i Łukasz Badeński pytali o termin oddania do użytku boiska 
przy PSP w Babinie. Wójt przekazał, że jest ono opryskane i muszą zostać jeszcze wykonane 
inne prace. Ponadto trzeba zatrudnić osobę, która będzie sprawować opiekę i nadzór na tym 
obiektem, aby zapobiec przedwczesnemu zniszczeniu (dewastacji). Najprawdopodobniej 
zostanie ono otwarte 10 września 2011 r., i będą mogli z niego również korzystać nie tylko 
uczniowie oraz mieszkańcy Gminy. Pilną sprawą będzie posianie odpowiedniej trawy na 
boisko (1,80 ha) – Radni będą musieli zabezpieczyć środki na ten cel. Poinformował  
o terminie odbioru drogi tzw. „Schetynówki” 9 września 2011 r., na który przyjedzie 
Wicewojewoda Mazowiecki – Dariusz Piątek. W tym dniu odbędzie się sesja jak również 
szkolenie (około 2 godzin) na temat tworzenia i funkcjonowania grup producenckich 
prowadzone przez osoby z Urzędu Marszałkowskiego. Obecnie rozpoczęto prace związane  
z inwestycją w Rudzie, która zakończy się we wrześniu. Wójt przekazał również informację  
o rozpoczęciu opracowywania zadań inwestycyjnych na rok 2012, które przedłoży 
na posiedzenia poszczególnych komisji. 
 Dariusz Dusiński zasygnalizował konieczność zabezpieczenia środków na działalność 
sportową w 2012 r.  

 Sekretarz Gminy przekazała radnym zaproszenie dla rolników zainteresowanych 
tworzeniem grup producenckich na szkolenie na temat: „Uwarunkowań formalnoprawnych  
i organizacyjnych tworzenia i działalność rolniczych grup producenckich oraz formy pomocy 
ze środków publicznych dla tych grup”. Szkolenie przeprowadzą pracownicy Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku  
9 września 2011r. o godzinie 11.00  

Wójt poinformował o sponsorze, który chce zakupić stroje sportowe  
i przekazać nowemu klubowi sportowemu w formie darowizny, możliwości wyjazdu na 
największą wystawę rolniczą w Europie, tj. XIII Międzynarodową Wystawę Rolniczą 
AGROSHOW w Bednarach koło Poznania gmina Pobiedziska. Zaplanowany jest wyjazd  
w dniu 24 września 2011 r. dla osób chętnych z terenu naszej Gminy.  
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Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

w Przyłęku – Wojciech Szmajda dziękując wszystkim za przybycie – zamknął obrady XI sesji  

nadzwyczajnej VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 9.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


