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Protokół nr 13/11 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 28 września 2011 roku 

w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik 1 do oryginału protokołu).Obrady rozpoczęto o godz. 10.00. 

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 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

1. Andrzej Łuczycki – kandydat do Senatu RP 
2. Robert Pogorzelski – kandydat do Sejmu RP 
     (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu). 
4. Sołtysi – 23 osoby 

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu). 
 

Przebieg sesji: 

Obrady XIII sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewod-

niczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał radnych, Pana Wójta, 

zaproszonych gości oraz sołtysów. 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 zmiany porządku obrad polegające na wprowadzeniu 

dodatkowych punktów: „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

uchwalonego uchwałą nr 17/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.– projekt nr 1”, „Podjęcie 

uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 39/V/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia  

15 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu 

Państwa - Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu - projekt nr 2”, „Podjęcie 

uchwały w sprawie nabycia nieruchomości - projekt nr 3” oraz wprowadzenie ppkt b) w pkt. 

4 „Wnioski i opinie Komisji Rady”. 
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Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do przedłożonego porządku obrad. 

Radni nie wnosili uwag w związku z czym Przewodniczący przeprowadził kolejno jawne 

głosowania, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie następujący porządek 

obrad ze zmianami: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Wystąpienie zaproszonych gości 

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej 

prognozy finansowej oraz przebieg realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury 

i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2011 r. 

a) opinia o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy w Przyłęku, 

informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji jednostek, 

określonych w art.9 pkt10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze roku 2011 - 

Składu Orzekającego Izby Obrachunkowej  w Warszawie Zespół w Radomiu 

b) opinie i wnioski Komisji Rady Gminy 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego uchwałą nr 

17/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.– projekt nr 1 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 39/V/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 

15 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu 

Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu – projekt nr 2 

7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 3 

8. Podjęcie uchwały budżetowej 

9. Zapytania i interpelacje 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

11. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3.  

 Pan Pogorzelski i Andrzej Łuczycki podziękowali za zaproszenie, a następnie kolejno 

przybliżyli zebranym swoje sylwetki, przedstawili problemy i potrzeby regionu z którego 

startują w wyborach do Sejmu RP (okręg 17) i Senatu RP (okręg 50). Po uzyskaniu 
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odpowiedzi na zadawane pytania kandydatom, prowadzący obrady podziękował im za 

przybycie i życzył zwycięstwa w nadchodzących wyborach. 

 

Ad. 4 (ab). 

 

 W związku z tym, że radni nie mieli pytań do przedłożonej „Informacji o przebiegu 

wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2011 r.”, z którą zapoznali się z na posiedzeniach 

Komisji Rady (dodatkowych wyjaśnień udzielał Wójt Gminy), Elżbieta Madejska odczytała 

przesłaną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół 

w Radomiu. Następnie przewodniczące poszczególnych Komisji Rady, tj. Teresa Wożniak, 

Ewa Molenda i Elżbieta Madejska poinformowały zebranych, iż nie mają zastrzeżeń i nie 

wnoszą uwag do przedłożonej informacji. 

 

Ad. 5. 

 Wójt omówił wprowadzoną zmianę między paragrafami zawartą w projekcie uchwały 

nr 1. W Planie Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 r. z zaplanowanych środków poz. 10 – Pomoc 

rzeczowa dla rodzin patologicznych przeniesiono 5 tys. zł na poz. 1 – Spektakle, pogadanki 

oraz prelekcje dla dzieci i młodzieży na temat alkoholizmu i poz.2 – Spektakle, pogadanki 

oraz prelekcje dla dzieci i młodzieży na temat narkomanii po 2 500 zł. Pozostałe zapisy 

pozostają bez zmian. Radni nie wnosili uwag, w związku z czym Wojciech Szmajda 

przeprowadził jawne głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

uchwałę nr 75/XIII/11 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego 

uchwałą nr 17/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. zmienionego Uchwała Nr 40/V/11 z dnia  

15 marca 2011 r. 

 

Ad. 6.– 7. 

 Wójt Gminy poinformował, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 

nabycie nieruchomości Skarbu Państwa – Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą  

w Radomiu była podejmowana przez Radę (na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji  

z siedzibą w Radomiu). Okazało się jednak, że właścicielami tych pomieszczeń jest wyłącznie 

Skarb Państwa dlatego należy uchylić poprzednią uchwałę – przedłożony projekt nr 2, a 
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przyjąć projekt uchwały nr 3. W związku z tym, iż radni nie zgłaszali uwag prowadzący 

obrady przystąpił kolejno do przeprowadzenia procedury jawnych głosowań, w wyniku 

których Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: uchwałę nr 76/XIII/11 w sprawie uchylenia 

uchwały nr 39/V/11 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości Skarbu Państwa - Komendy Wojewódzkiej 

Policji z siedzibą w Radomiu oraz uchwałę nr 77/XIII/11 w sprawie nabycia nieruchomości. 

 

Ad. 8. 

 Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011  

– przedłożony projekt nr 4. Zwiększono dochody budżetu gminy o kwotę 73 248 zł. Ustalono 

dochody w łącznej kwocie 18 036 314,53 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 16 236 868,53 zł, b) 

majątkowe w wysokości 1 799 446 zł. Zwiększono wydatki budżetu gminy o 73 248 zł.   

Ustalono wydatki w łącznej kwocie 19 096,65 zł,  696 z tego: a) bieżące w kwocie 15 539 

645,65 zł, b) majątkowe w wysokości 3 557 051 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią 

3 507 207 zł. W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt w wysokości 1 060 382,12 

zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 501 902 zł, pożyczki 

zaciąganej z WFOŚiGW na kwotę 310 tys. zł i innych źródeł, tj. wolne środki – 248 480,12 

zł. Przychody po zmianach wynoszą 1 605 182,12 zł. z następujących tytułów: a)kredytów w 

kwocie 1 046 702 zł b) pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW – 310 tys. zł c) inne źródła (wolne 

środki) 248 480,12 zł. Ustalono  rozchody w kwocie 544 800 zł z następujących tytułów: a) 

spłaty otrzymanych kredytów – 508 400 zł, spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 36 400 

zł. Uzgodniono limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 

na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000 zł.  

Następnie szczegółowo omówiła Plan dochodów budżetowych na rok 2011 – zmiany, 

tj. Tabela nr 1 do projektu uchwały nr 4 oraz Plan wydatków budżetu na rok 2011 – zmiany, 

tj. Tabela nr 2 do projektu uchwały nr 4. Radni nie zadawali pytań. W wyniku 

przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 

78/XII/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.  

 

Ad. 9.– 10.  

 Radni nie zadawali pytań, ani nie składali interpelacji. 
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Ad. 11. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

w Przyłęku – Wojciech Szmajda dziękując wszystkim za przybycie – zamknął obrady XIII 

sesji VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 12.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała          Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


