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Protokół nr 1/14 

z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku  

 

Sesja zwołana przez Komisarza Wyborczego w Radomiu – Postanowienie nr 29/14  

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Przyłęk. 

Godzina rozpoczęcia – 1400 

Godzina zakończenia – 1600 

Marian Kuś, Wójt Gminy, pogratulował zwycięzcom wyboru na VII kadencję Rady 

Gminy Przyłęk. W związku z otrzymanym upoważnieniem od Komisarza Wyborczego  

w Radomiu otworzył obrady I sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk.  

Po złożeniu wyjaśnienia, iż stosownie do art. 20 ust. 2c ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) pierwszą sesję nowo wybranej Rady  

do czasu wyboru przewodniczącego Rady Gminy prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny 

na sesji, poprosił radną seniorkę panią Teresę Woźniak o dalsze prowadzenie obrad. 

Przewodnicząca seniorka poinformowała, że ma zaszczyt prowadzić pierwszą sesję  

i dlatego dołoży wszelkich starań, aby ta sesja przebiegła sprawnie i zgodnie z prawem. 

Powitała Wójta elekta, panią Danutę Bocian – Sekretarza Gminy ‒ i panią Mirosławę 

Witczak – Skarbnika Gminy. 

Odczytała następujący porządek obrad I sesji ustalony przez Komisarza Wyborczego: 

1. Otwarcie sesji 

2. Złożenie ślubowania przez radnych 

3. Złożenie ślubowania przez Wójta 

4. Wybór Przewodniczącego Rady 

 

Ad. 2. 

Uroczysty akt ślubowania został poprzedzony hymnem polskim. 
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Prowadząca obrady udzieliła niezbędnych wskazówek dotyczących przebiegu 

ślubowania radnych. Poprosiła najmłodszego wiekiem, radnego Łukasza Badeńskiego,  

o pomoc w odczytywaniu nazwisk z listy obecności. Odczytała rotę ślubowania zgodnie  

z przepisami ustawy w brzmieniu: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej, 

ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając  

na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”. Wyczytywani w kolejności 

alfabetycznej radni: Łukasz Badeński, Ryszard Bienias, Dariusz Dusiński, Jadwiga Kilijanek, 

Mirosław Koniarz, Grzegorz Kuba, Andrzej Kula, Elżbieta Madejska, Beata Malesa, Andrzej 

Marek, Ewa Molenda, Marek Stępień, Zbigniew Suchecki, Wojciech Szmajda, Teresa 

Woźniak złożyli ślubowanie, wypowiadając słowo „ślubuję” lub z rozszerzeniem „Tak mi 

dopomóż Bóg”. 

Przewodnicząca seniorka stwierdziła prawomocność obrad, informując, że na ogólną 

liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych zgodnie z listą obecności, co stanowi 

kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).  

 

Ad. 3. 

Pani Teresa Woźniak poprosiła nowo wybranego Wójta elekta, wybranego w I turze 

(76 proc. poparcia mieszkańców) w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu  

16 listopada 2014 r., o złożenie wobec Rady Gminy ślubowania. Pan Marian Kuś złożył 

ślubowanie o następującej treści: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję,  

że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra 

publicznego i pomyślności mieszkańców gminy Przyłęk”, dodając zdanie: „Tak mi dopomóż 

Bóg”. 

 

Ad. 4. 

 Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła trzyosobowy skład Komisji Skrutacyjnej  

do przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rady Gminy i wiceprzewodniczących.  

Seniorka Teresa Woźniak poprosiła o zgłaszanie kandydatur do pracy w Komisji 

Skrutacyjnej, przypominając, że osoby kandydujące nie mogą wchodzić w skład tej komisji.  
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Grzegorz Kuba zgłosił kandydaturę radnego Łukasza Badeńskiego, Elżbieta Madejska 

zaproponowała Andrzeja Kulę, a Ewa Molenda ‒ Andrzeja Marka. Wszystkie osoby 

kandydujące wyrazili zgodę na kandydowanie. Rada Gminy w wyniku przeprowadzonego 

głosowania jednogłośnie zatwierdziła powołanie Komisji Skrutacyjnej w składzie: radny 

Łukasz Badeński, radny Andrzej Kula i radny Andrzej Marek. 

Głosowanie: obecnych na sali uprawnionych do głosowania – 15 radnych; 15 radnych 

głosowało za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. 

W czasie ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej pani Danuta Bocian, Sekretarz 

Gminy, odczytała list z gratulacjami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 listopada 

2014 r., skierowany do Mariana Kusia w związku z wyborem na zaszczytną funkcję Wójta 

Gminy, oraz wyrazami szczerego uznania dla wybranych radnych Rady Gminy.  

Po ukonstytuowania się komisja ustaliła następujący skład: Łukasz Badeński  

– przewodniczący, Andrzej Marek – członek i Andrzej Kula – członek zgodnie ze 

sporządzonym protokołem nr 1 Komisji Skrutacyjnej. 

Prowadząca obrady poprosiła o zgłaszanie kandydatów na funkcję przewodniczącego 

Rady Gminy. 

Radny Zbigniew Suchecki zgłosił kandydaturę radnego Wojciecha Szmajdę. Oznaj- 

mił, że uczestniczy on w pracach Rady Gminy obecnie piątą kadencję. Jest człowiekiem 

godnym zaufania. Znajomość zagadnień oraz kontakty międzyludzkie predysponują go do te- 

go, aby mógł przewodniczyć Radzie przez kolejno trzecią kadencję. 

Zgłoszony kandydat wyraził zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym prowadząca obrady poprosiła 

Komisję Skrutacyjną o rozpoczęcie prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia wyboru 

przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności, co najmniej połowy 

ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. 

Wójt Gminy poinformował, że wyboru radni dokonują poprzez postawienie znaku X 

w kratce obok nazwiska po lewej stronie na karcie do głosowania. Kandydat musi otrzymać  

8 ważnych głosów. 
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Po przeprowadzeniu tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną jej przewodniczą- 

cy Łukasz Badeński przedstawił radnym protokół z przebiegu tajnego głosowania w sprawie 

wyboru przewodniczącego Rady Gminy Przyłęk. Kandydat otrzymał wymaganą liczbę gło- 

sów i radny Wojciech Szmajda został wybrany na przewodniczącego Rady Gminy Przyłęk. 

Głosowanie: obecnych na sali uprawnionych do głosowania – 15 radnych; 15 radnych 

głosowało za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. 

Protokół z przebiegu głosowania na przewodniczącego Rady Gminy Przyłęk wraz  

z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Przewodnicząca seniorka zaprosiła pana Wojciecha Szmajdę, Przewodniczącego Rady 

Gminy, do zajęcia przeznaczonego dla niego miejsca, złożyła gratulację i przekazała 

prowadzenie sesji.  

Nowo wybranemu Przewodniczącemu Rady Gminy gratulacje i życzenia złożyli 

Sekretarz Gminy, Skarbnik Gminy i Wójt Gminy, wręczając wiązankę kwiatów i wyrażając 

nadzieję, że dalsza praca nadal będzie układała się pomyślnie. 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował za zaufanie i stwierdził, że radni mają 

zaufanie wśród mieszkańców, skoro prawie w 100 proc. ponownie zostali wybrani. Życzył  

im, aby po ukończeniu rozpoczynającej się VII kadencji po raz kolejny pozostali lub odeszli  

z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. 

Wójt Gminy złożył wniosek o rozszerzenie porządku obrad o następujące punkty: 

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy – projekt nr 1 

6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Przyłęk  

– projekt nr 2  

8. Wybór liczby i składów osobowych komisji Rady Gminy 

9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby i składów osobowych komisji Rady Gminy 

Przyłęk – projekt nr 3 

10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy  

– projekt nr 4 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy Przyłęk  

– projekt nr 8 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy 

Przyłęk – projekt nr 6 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk  

– projekt nr 7 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta – projekt nr 9 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 

2014‒2025 – projekt nr 10 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 

– projekt nr 11 

17. Zapytania i interpelacje 

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

19.  Zamknięcie sesji 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają inne uwagi  

i wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący 

Rady poddał kolejno pod głosowanie jawnie przedłożone wnioski. W wyniku przeprowa- 

dzonych głosowań Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycję rozszerzenia porządku 

obrad (bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady).  

Głosowania nad wnioskami dotyczącymi wprowadzenia do porządku obrad kolejno 

punktów od 5 do 19: obecnych na sali uprawnionych do głosowania – 15 radnych;  

15 radnych głosowało za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. 

Dalszy porządek obrad przedstawiał się zatem następująco:  

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy – projekt nr 1 

6. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Przyłęk  

– projekt nr 2  

8. Wybór liczby i składów osobowych komisji Rady Gminy 

9. Podjęcie uchwały w sprawie liczby i składów osobowych komisji Rady Gminy 

Przyłęk – projekt nr 3 
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10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy  

– projekt nr 4 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy Przyłęk 

– projekt nr 8 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy 

Przyłęk – projekt nr 6 

13. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk 

– projekt nr 7 

14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta – projekt nr 9 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 

2014‒2025 – projekt nr 10 

16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014 

– projekt nr 11 

17. Zapytania i interpelacje 

18. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

19.  Zamknięcie sesji 

 

Ad. 5. 

 Prowadzący obrady zapytał, czy radni mają uwagi do przedłożonego projektu uchwały 

nr 1.  

Radni nie zgłosili zastrzeżeń, w związku z czym Wojciech Szmajda przeprowadził 

procedurę jawnego głosowania, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

Uchwałę Nr 1/I/14 w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Gminy. 

Głosowanie: obecnych na sali uprawnionych do głosowania – 15 radnych; 15 radnych 

głosowało za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. 
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Ad. 6. 

Wojciech Szmajda poprosił o zgłaszanie kandydatów na wiceprzewodniczących Rady 

Gminy. Wyjaśnił, że wybór na wiceprzewodniczących będzie na takich samych zasadach  

co wybór przewodniczącego Rady Gminy, tj. w głosowaniu tajnym poprzez postawienie  

na karcie do głosowania znaku X w kratce obok nazwiska po lewej stronie karty.  

Teresa Woźniak zgłosiła kandydaturę Elżbiety Madejskiej, natomiast Marek Stępień  

‒ Ewy Molendy. 

Zgłoszone kandydatki wyraziły zgodę na kandydowanie. 

Innych kandydatów nie zgłoszono, w związku z czym prowadzący obrady poprosił 

Komisję Skrutacyjną o rozpoczęcie prac przygotowawczych w celu przeprowadzenia wyboru 

wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym. 

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania przez Komisję Skrutacyjną jej przewodniczą- 

czy Łukasz Badeński przedstawił radnym protokół z przebiegu tajnego głosowania w sprawie 

wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Przyłęk. Radne Elżbieta Madejska i Ewa 

Molenda otrzymały wymaganą liczbę głosów (bezwzględną większość głosów w obecności 

co najmniej połowy ustawowego składu Rady) i został wybrane na wiceprzewodniczące Rady 

Gminy Przyłęk. 

Głosowanie: obecnych na sali uprawnionych do głosowania – 15 radnych; 15 radnych 

głosowało za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. 

Protokół z przebiegu głosowania na wiceprzewodniczące Rady Gminy Przyłęk wraz  

z kartami do głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Przewodniczący obrad złożył gratulacje i poprosił do stołu prezydialnego nowo wybrane 

wiceprzewodniczące Rady Gminy, które podziękowały radnym za wybór. 

 

Ad. 7. 

Prowadzący obrady zapytał, czy radni mają uwagi do przedłożonego projektu uchwały 

nr 2.  
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Radni nie mieli uwag, w związku z czym Wojciech Szmajda przeprowadził procedurę 

jawnego głosowania, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 

2/I/14 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Przyłęk. 

Głosowanie: obecnych na sali uprawnionych do głosowania – 15 radnych; 15 radnych 

głosowało za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Ad. 8. 

 Wojciech Szmajda wnioskował wzorem poprzedniej kadencji trzy komisje zgodnie  

ze Statutem Gminy: Komisję Rewizyjną z 5-osobowym składem, Komisję Budżetową 

również z 5-osobowym składem i Komisję Gospodarczo-Oświatową składającą się z 4 osób. 

Radni nie zgłosili innych propozycji, w związku z czym prowadzący obrady 

przeprowadził głosowanie jawne złożonego wniosku, w wyniku którego Rada Gminy 

jednogłośnie przyjęła, że radni będą pracować w Komisji Rewizyjnej w 5-osobowym 

składzie, w Komisji Budżetowej również w 5-osobowym składzie i Komisji Gospodarczo- 

-Oświatowej w 4-osobowym składzie. 

Głosowanie: obecnych na sali uprawnionych do głosowania – 15 radnych; 15 radnych 

głosowało za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. 

Wojciech Szmajda poprosił o zgłaszanie kandydatów do poszczególnych stałych 

komisji Rady Gminy. 

Ryszard Bienias zgłosił listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej: Teresę Woźniak, 

Zbigniewa Sucheckiego, Marka Stępnia, Grzegorza Kubę i Mirosława Koniarza. 

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.  

Radni nie zgłosili innych kandydatów, w związku z czym prowadzący obrady 

przeprowadził głosowanie jawne kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej, w wyniku 

którego Rada Gminy wybrała jednogłośnie Komisję w składzie: Teresa Woźniak, Zbigniew 

Suchecki, Marek Stępień, Grzegorza Kuba i Mirosław Koniarz. 

Głosowanie: obecnych na sali uprawnionych do głosowania – 15 radnych; 15 radnych 

głosowało za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. 
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Radny Mirosław Koniarz zgłosił listę kandydatów do Komisji Budżetowej: Elżbietę 

Madejską, Beatę Malesę, Andrzeja Marka, Ryszarda Bieniasa i Jadwigę Kilijanek.  

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie. 

Beata Malesa zgłosiła swoją kandydaturę do pracy w Komisji Gospodarczo- 

-Oświatowej. 

Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie jawne wniosku złożonego przez 

Mirosława Koniarza, tj. listy kandydatów do Komisji Budżetowej, w wyniku którego Rada 

Gminy wybrała jednogłośnie komisję w składzie: Elżbieta Madejska, Beata Malesa, Andrzej 

Marek, Ryszard Bienias i Jadwiga Kilijanek.  

Głosowanie wniosku Mirosława Koniarza: obecnych na sali uprawnionych do głoso- 

wania – 15 radnych; 13 radnych głosowało za, 0 głosów przeciw i 2 głosy wstrzymujące się. 

Wniosek pani Beaty Malesy nie został poddany pod głosowanie (stał się bezpodstaw- 

ny), ponieważ wybrano skład Komisji Budżetowej. 

Przewodniczący obrad poprosił o zgłaszanie kandydatów do Komisji Gospodarczo- 

-Oświatowej. 

Pozostali radni, tj. Ewa Molenda, Dariusz Dusiński, Łukasz Badeński i Andrzej Kula, 

kandydaci do Komisji Gospodarczo-Oświatowej, wyrazili zgodę na kandydowanie do pracy  

w tej komisji. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy wybrała jednogłośnie 

ww. komisję w składzie: Ewa Molenda, Dariusz Dusiński, Łukasz Badeński i Andrzej Kula. 

Ogłoszono 10-minutową przerwę na ukonstytuowanie się stałych Komisji Rady 

Gminy. 

Po ukonstytuowaniu się Komisji Rewizyjnej radna Teresa Woźniak pełni funkcję 

przewodniczącej, a Zbigniew Suchecki ‒ zastępcy przewodniczącej. 

W wyniku ukonstytuowania się Komisji Budżetowej radna Elżbieta Madejska pełni 

funkcję przewodniczącej, a Jadwiga Kilijanek ‒ zastępcy przewodniczącej. 

Po ukonstytuowaniu się Komisji Gospodarczo-Oświatowej radna Ewa Molenda pełni 

funkcję przewodniczącej, a Łukasz Badeński ‒ zastępcy przewodniczącej. 
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Ad. 9. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania projektu uchwały nr 3 Rada 

Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 3/I/14 w sprawie liczby i składów osobowych 

komisji Rady Gminy Przyłęk. 

Głosowanie: obecnych na sali uprawnionych do głosowania – 15 radnych; 13 radnych 

głosowało za, 0 głosów przeciw i 2 głosy wstrzymujące się. 

 

Ad. 10. 

 Radni nie mieli uwag do przedłożonego projektu uchwały nr 4. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

Uchwałę Nr 4/I/14 w sprawie upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Gminy. 

Głosowanie: obecnych na sali uprawnionych do głosowania – 15 radnych; 13 radnych 

głosowało za, 0 głosów przeciw i 2 głosy wstrzymujące się. 

 

Ad. 11. 

 Radny Andrzej Marek złożył wniosek w sprawie diet dla radnych w wysokości 280 zł 

oraz diet dla przewodniczących komisji stałych Rady Gminy w kwocie 310 zł za posiedzenie 

sesji i komisji Rady. 

Łukasz Badeński złożył wniosek o pozostawienie diet radnych na poziomie 

poprzedniej kadencji. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszy złożony wniosek, w wyniku którego 

Rada Gminy w głosowaniu jawnym zatwierdziła diety dla radnych w wysokości 280 zł  

i 310 zł dla przewodniczących komisji stałych Rady Gminy.  

Głosowanie wniosku Andrzeja Marka: obecnych na sali uprawnionych do głosowania 

– 15 radnych; 12 radnych głosowało za, 0 głosów przeciw i 3 głosy wstrzymujące się. 

Wniosek radnego Łukasza Badeńskiego stał się bezprzedmiotowy. 
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Rada Gminy w wyniku jawnego głosowania przyjęła Uchwałę Nr 5/I/14 w sprawie 

wysokości diet dla radnych Rady Gminy Przyłęk. 

 

Głosowanie projektu uchwały nr 8: obecnych na sali uprawnionych do głosowania  

– 15 radnych; 12 radnych głosowało za, 0 głosów przeciw i 3 głosy wstrzymujące się. 

 

Ad. 12. 

 Radna Beata Malesa zgłosiła wniosek w sprawie pozostawienia diety dla przewodni- 

czącego Rady Gminy w takiej samej wysokości jak w VI kadencji. 

 Radni nie zgłosili innych propozycji, w związku z czym w wyniku przeprowadzonego 

jawnego głosowania projektu uchwały nr 8 Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Uchwałę  

Nr 6/I/14 w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy Przyłęk. 

Głosowanie projektu uchwały nr 6: obecnych na sali uprawnionych do głosowania  

– 15 radnych; 15 radnych głosowało za, 0 głosów przeciw i 0 głosów wstrzymujących się. 

 

Ad. 13. 

 Radny Marek Stępień zgłosił wniosek diety dla sołtysów w wysokości 80 zł. Ryszard 

Bienias zgłosił propozycję 90 zł. 

Przewodniczący przeprowadził jawne głosowanie wniosku złożonego przez radnego 

Marka Stępnia, który został zatwierdzony przez Radę Gminy. 

Głosowanie wniosku radnego Marka Stępnia: obecnych na sali uprawnionych  

do głosowania – 15 radnych; 13 radnych głosowało za, 0 głosów przeciw i 2 głosy 

wstrzymujące się. 

Wniosek radnego Ryszarda Bieniasa stał się bezprzedmiotowy. 
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Rada Gminy w wyniku jawnego głosowania projektu uchwały nr 7 przyjęła Uchwałę 

Nr 7/I/14 w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Przyłęk. 

Głosowanie projektu uchwały nr 7: obecnych na sali uprawnionych do głosowania  

– 15 radnych; 13 radnych głosowało za, 0 głosów przeciw i 2 głosy wstrzymujące się. 

 

Ad. 14. 

 Przewodniczący Rady przedstawił składniki wynagrodzenia brutto z poprzedniej 

kadencji Wójta Gminy. 

Teresa Woźniak zgłosiła wniosek o pozostawienie wynagrodzenia na poziomie 

poprzedniej kadencji.  

Zbigniew Suchecki zgłosił wniosek o podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego  

o 10 proc. w stosunku do wynagrodzenia zasadniczego z poprzedniej kadencji. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie pierwszy wniosek, złożony przez Teresę 

Woźniak, w wyniku którego Rada Gminy w głosowaniu jawnym nie przyjęła wniosku. 

Głosowanie wniosku złożonego przez Teresę Woźniak: obecnych na sali 

uprawnionych do głosowania – 15 radnych; 3 radnych głosowało za, 0 głosów przeciw  

i 12 głosów wstrzymujących się. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie drugi wniosek, złożony przez Zbigniewa 

Sucheckiego, w wyniku którego Rada Gminy w głosowaniu jawnym przyjęła wniosek. 

Głosowanie wniosku złożonego przez Zbigniewa Sucheckiego: obecnych na sali 

uprawnionych do głosowania – 15 radnych; 11 radnych głosowało za, 0 głosów przeciw  

i 4 głosy wstrzymujące się. 

Rada Gminy w wyniku jawnego głosowania projektu uchwały nr 9 przyjęła Uchwałę 

Nr 8/I/14 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy. 

Głosowanie projektu uchwały nr 9: obecnych na sali uprawnionych do głosowania  

– 15 radnych; 11 radnych głosowało za, 0 głosów przeciw i 4 głosy wstrzymujące się. 
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Ad. 15.–16. 

Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w załączniku  

nr 1 ‒ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk na lata 2014‒2025 i załączniku nr 2  

‒ Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014‒2015 wraz z objaśnieniami do projektu 

uchwały nr 10 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk.  

Następnie przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej na 2014 r.  

‒ projekt uchwały nr 1, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 4000 zł. Ustalono 

dochody o łącznej kwocie 20 388 659,74 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę  

4000 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 23 628 237,66 zł. Nie ulega zmianie kwota 

wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 604 030 zł. Deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 

3 239 577,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów 

 – 2 914 200 zł, b) innych źródeł (wolne środki) – 325 377,92 zł. Przychody również 

pozostają bez zmian, tj. 3 425 377,92 zł z następujących tytułów: a) kredytów – 3 100 000 zł, 

b) innych źródeł (wolne środki) – 325 377,92 zł. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą  

185 800 zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 115 200 zł  

i b) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 70 600 zł. Zmniejszono plan dochodów  

o 16 394 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Planowano sprzedaż autobusu. 

Zwiększa się wpływy z podatków o 19 394 zł i z opłaty skarbowej o 1 tys. zł. Po dokonaniu 

zmian plan dochodów wynosi 20 388 659,74 zł. W planie wydatków budżetu zwiększa się 

wartość zadania o 15 tys. zł na „Budowę sieci wodociągowej z przyłączami Grabów nad 

Wisłą ‒ Stefanów, zaś zmniejsza się zadanie o 15 tys. zł na „Zakup zestawu hydroforowego 

dla stacji wodociągowej w Załazach”. W PG w Wólce Zamojskiej przeniesiono kwotę 

wydatków w wysokości 20 tys. zł z wynagrodzenia i pochodnych na zakup opału grzewczego  

i pomocy naukowych.  

Zwiększono plan wydatków o 1500 zł na wyłapywanie psów bezdomnych, 

Wprowadzono też w planie wydatków kwotę 1500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie 

świetlicy w Załazach, założenie sieci internetowej i monitoring. Po dokonaniu zmian plan 

wydatków wynosi 23 628 237,66 zł. W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie 

załącznik nr 1 do uchwały, tj. Plan dochodów budżetowych na 2014 r. – zmiany, tj. Tabela  

nr 1, Plan wydatków budżetowych na rok 2014 – zmiany, tj. Tabela nr 2.  

Radni nie mieli pytań. 

Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne projektów uchwał nry 

10 i 11, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę nr 294/XLVII/14  
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w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒2025 i Uchwałę  

nr 295/XLVII/14 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. 

 

Ad. 17.–18. 

Dariusz Dusiński przedstawił pod rozwagę propozycję wyposażenia radnych w tablety 

zamiast przesyłania pocztą sterty papierów i prosił o wyliczenia kosztów ich ewentualnego 

zakupu. W związku z postępującą informatyzacją w kraju oraz kosztami ponoszonymi na tusz 

i papier w ciągu całej kadencji dla Rady Gminy opcja wyposażenia radnych w tablety może 

okazać się tańsza, tym bardziej że radni dokonywaliby ich zwrotu po zakończeniu 

sprawowania funkcji radnego. 

Wójt Gminy potwierdził postęp informatyzacji w urzędach, gdyż są ePUAP  

‒ Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, CEIDG ‒ Centralna Ewidencja  

i Informacja o Działalności Gospodarczej czy eAdministracja komplementarny program 

analizy i aktywacji potencjału rozwojowego urzędów administracji publicznej na terenie 

całego kraju w ramach nowoczesnej administracji elektronicznej integrującej się Unii 

Europejskiej i po dokonaniu przeliczenia kosztów temat wróci na następnej sesji.  

  

Ad. 19. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady I sesji VII kadencji Rady 

Gminy w Przyłęku o godz. 16.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


