
Protokół nr 15/11 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 30 listopada 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. 9.00. 

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 

4. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku – Pani Maria 

Madejska 

 

Przebieg sesji: 

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

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał zebranych. 

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.). Zaproponował 

wykreślenie punktu 4, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg 

gminnych i ustalenia jej przebiegu – projekt nr 1” z porządku obrad, a następnie zwrócił się 

do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad. 

Radni nie mieli uwag ani zapytań, w związku z czym Przewodniczący przeprowadził 

głosowanie jawne. W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że porządek obrad 

XV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się 

następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji 



4. 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 roku zmienionego uchwałą Nr 40/V/11 z dnia 15 marca 

2011 roku i uchwałą Nr 75/XIII/11 z dnia 28 września 2011 roku – projekt nr 2 

5. Podjęcie uchwał budżetowych 

6. Zapytania i interpelacje 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3. 

Rada Gminy bez zastrzeżeń w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęła protokół  

z XIV sesji. 

 

Ad. 4. 

 Wójt odczytał zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego uchwałą  

Nr 17/III/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku z późn. zm, które zostały zawarte w projekcie 

uchwały nr 2. Zmiany dotyczyły przesunięcia środków z Planu wydatków z poz. 7 „Kolonie, 

wycieczki, obozy dla dzieci z rodzin patologicznych” (kwotę w wysokości 3 tys. zł 

przesunięto na poz. 8 „Wynagrodzenia członków komisji”) oraz z poz. 12 „Badanie osób 

przez biegłego w związku z nadużywaniem alkoholu” (kwotę 500 zł przesunięto na poz. 5 

„Materiały i wyposażenia, broszury, materiały do rozdawania, wyposażenie wiejskich świetlic 

dotyczących problemów alkoholowych”). 

Radni nie mieli uwag do proponowanych zmian. Prowadzący obrady przeprowadził 

głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 86/XV/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 roku 

zmienionego uchwałą Nr 40/V/11 z dnia 15 marca 2011 roku i uchwałą Nr 75/XIII/11 z dnia 

28 września 2011 roku. 



Ad. 5. 

Wójt Gminy wyjaśnił radnym, iż celem zwołania sesji nadzwyczajnej jest pilne 

wprowadzenie środków finansowych na opłacenia kary dla Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska za odprowadzanie ścieków z poprzedniej oczyszczalni biologicznej  

przy Urzędzie Gminy, ponieważ nie zaplanowano w budżecie Gminy na 2011 roku ww. 

wydatku na ten cel. 

Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011  

– projekt uchwały nr 3 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk  

na lata 2011–2016 zawarte w projekcie nr 4. Zwiększono dochody budżetu Gminy  

o 1000 zł i ustalono dochody w łącznej kwocie 18 624 793,06 zł, z tego: a) bieżące  

w kwocie 16 825 347,06 zł, b) majątkowe w wysokości 1 799 446 zł. Zwiększono wydatki 

budżetu Gminy o 1000 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 19 096 696,65 zł, z tego:  

a) bieżące w kwocie 16 128 124,18 zł, b) majątkowe w wysokości 3 557 051 zł. Ustalono 

kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 507 207 zł. W wyniku wprowadzonych 

zmian ustalono deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 060 382,12 zł, który zostanie 

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

zaciąganej z WFOŚiGW na 310 tys. zł i innych źródeł, tj. wolne środki w wysokości 

248 480,12 zł. Ustalono przychody po zmianach w wysokości 1 605 182,12 zł z tytułów: 

kredytów w kwocie 1 046 702 zł, pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w kwocie 310 000 zł  

i 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, b) spłaty otrzymanych 

pożyczek w kwocie 36 400 zł. Szczegółowo omówiła Plan dochodów budżetowych na rok 

2011 – zmiany, tj. Tabela nr 1 do projektu uchwały nr 3 oraz Plan wydatków budżetu na rok 

2011 – zmiany, tj. Tabela nr 2 do projektu uchwały nr 3. Następnie przedstawiła załączniki  

nr 1–2 oraz objaśnienia w sprawie wprowadzonych zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2011–2016 do projektu uchwały nr 4.  

W związku z tym, iż radni nie zadawali pytań, prowadzący obrady poddał kolejno  

pod głosowanie jawne projekty uchwał nr 3–4, w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku 

jednogłośnie przyjęła uchwały: nr 87/XV/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2011 i nr 88/XV/11 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2011–2016. 

 

 

 



Ad. 6.–7. 

Pan Dariusz Dusiński poinformował o dokonanej rejestracji Klubu Sportowego  

w Przyłęku i prosił o zaplanowanie środków na jego działalność w budżecie Gminy na rok 

2012 (około 30 tys. zł). Podziękował również Wójtowi za dotychczasową pomoc  

w omawianej sprawie. 

Pani Beata Kędzierska prosiła o opracowanie przez pracowników Urzędu Gminy 

szczegółowych informacji na temat dokonywania pomiarów powierzchni użytkowej 

niezbędnej do wypełnienia deklaracji podatkowych celem naliczenia podatku od 

nieruchomości. Następnie z zadowoleniem przekazała informację o wykonaniu remontu 

odcinka drogi powiatowej w Załazach. Prosiła także o udrożnienie rowów przy tej drodze  

i wyznaczenie pasów drogowych przy drogach gminnych. Wójt Gminy odpowiadając na 

prośby, przekazał, że Starosta obiecał udrożnienie rowów i zakup przepustów, a mieszkańcy 

we własnym zakresie je wkopią. Poinformował zebranych, że Starostwo Powiatowe  

w przyszłym roku wykona tylko odcinek drogi Przyłęk – Łagów na zasadzie 

współfinansowania z gminą Przyłęk. Stwierdził, że Gminy nie stać na wynajęcie geodety,  

aby wytyczył pasy drogowe przy drogach gminnych z uwagi na duży koszt.  Przekazał też, iż  

od nowego roku będą obowiązywać nowe formularze deklaracji podatkowych od 

nieruchomości (osoby będą informowane o sposobie wypełniania druku). Ponadto przekazał, 

że wprowadzono zmianę do ustawy o ochronie zwierząt z 28 sierpnia 2003 roku oraz ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligującą Radę Gminy do określenia w drodze 

uchwały corocznie do 31 marca programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt, przygotowanego przez Wójta. 

Pani Maria Madejska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy w Przyłęku, przybliżyła 

radnym tematykę związaną z wypłatą świadczenia pielęgnacyjnego według aktualnie 

obowiązujących przepisów oraz nową ustawą o pieczy zastępczej, która wejdzie w życie  

1 stycznia 2012 roku. 

Ad. 7. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

w Przyłęku, Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XV sesji 

nadzwyczajnej VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 10.00.  

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Danuta Bocian      Wojciech Szmajda 


