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Protokół nr 21/12 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

odbytej 6 czerwca 2012 r. 

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 – Mirosława Witczak 

 

Przebieg sesji 

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

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

stępnie na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy 15 radnych, 

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

ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). Zwrócił się  

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

nie mieli uwag, w związku z tym Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne,  

w wyniku którego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad XXI nad-

zwyczajnej sesji: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, XX, sesji  

4. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 1 

5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy 

Przyłęk – projekt nr 2 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr 180/XXV/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. 

w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku, zmienionej uchwałą  

Nr 304/XLI/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Przyłęku – projekt nr 3 

7. Podjęcie uchwał budżetowych: 
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a) wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. – projekt nr 4 

8. Zapytania i interpelacje 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

10. Zamknięcie obrad 

 

Wójt Gminy poinformował radnych o zwołaniu sesji nadzwyczajnej w związku  

z przesłanym Zarządzeniem Nr 234 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 maja 2012 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w formie da-

rowizny lokalu użytkowego w budynku znajdującym się na nieruchomości gruntowej położo-

nej w Lipinach, gmina Przyłęk, wraz z odpowiadającym udziałem w prawie własności bu-

dynku i gruntu. Nieruchomość zostanie przeznaczona na cel niepubliczny – na pomieszczenia 

biurowe dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku. Przyjęta przez Radę Gminy 

Przyłęk Uchwała Nr 77/XIII/11 z dnia 28września 2011 r. w sprawie nabycia nieruchomości, 

upoważniała Wójta Gminy do przyjęcia wymienionej nieruchomości na cel publiczny zgodny 

z art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. na cel administracji Urzędu Gminy 

w Przyłęku z przeznaczeniem na pomieszczenia administracji Urzędu Gminy. Podjęta uchwa-

ła nie może być sprzeczna z decyzją Wojewody Mazowieckiego i dlatego należy dostosować 

uchwałę do zarządzenia, aby można było sporządzić akt notarialny. Warunkiem rozpoczęcia 

remontu tych pomieszczeń jest nabycie własności i dlatego nie można opóźniać przejęcia tej 

nieruchomości. Dodał, że na sesję nadzwyczajną przedłożono dodatkowo przygotowane dwa 

projekty uchwał. Sesja zwyczajna zaplanowana jest na 29 czerwca 2012 r. 

 

Ad. 3. 

 Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy (w głosowaniu jawnym) jednogłośnie przyjęła 

protokół z XX sesji. 

 Radny Dariusz Dusiński stwierdził, że nie zdążył zapoznać się z protokołem i prosił  

o wcześniejsze zamieszczanie protokołów w BIP-ie lub przesyłanie ich na adres e-mailowy. 

 Radna Elżbieta Madejska przekazała, że wystarczy przyjść na sesję 15 minut wcze-

śniej, aby zapoznać się z protokołem. 

Wójt Gminy poinformował, że protokoły są zamieszczane w BIP-ie nie wcześniej jed-

nak niż po przyjęciu przez Radę Gminy. Protokoły przesyłane e-mailem nie będą w wersji 

ostatecznej, ponieważ można zgłaszać poprawki do protokołu do dnia sesji. 
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Ad. 4. 

Po omówieniu projektu uchwały nr 1 przez Wójta Gminy, Przewodniczący Rady 

zwrócił się do radnych, czy mają uwagi i zapytania. Radni nie mieli uwag, więc prowadzący 

obrady przeprowadził procedurę jawnego głosowania, w wyniku którego Rada Gminy przyję-

ła jednogłośnie Uchwałę Nr 121/XXI/12 w sprawie nabycia nieruchomości. 

 

Ad. 5. 

 Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały nr 2, z którą radni zapoznali się na posie-

dzeniach poszczególnych komisji i nie wnosili uwag. Przekazał również informację  

o wyniku przeprowadzonej konsultacji projektu uchwały nr 2, przesłanej pismem nr DRD 

0150731/2/2/12 z dnia 31 maja 2012 r. przez Komisarza Wyborczego w Radomiu. Informuje 

w nim, że podział gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy Przyłęk jest zgodny  

z obowiązującymi przepisami. Radni nie wnosili uwag. W wyniku przeprowadzonego jawne-

go głosowania przez Wojciecha Szmajdę Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę  

Nr 122/XXI/12 w sprawie utworzenia okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 6. 

Wójt Gminy omówił wprowadzone zmiany do Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Przyłęku zawarte w projekcie uchwały nr 3. Radni nie mieli zastrzeżeń do przedłożonych 

propozycji. W związku z powyższym w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania  

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 123/XXI/12 w sprawie zmian w uchwale  

Nr 180/XXV/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Przyłęku, zmienionej uchwałą Nr 304/XLI/2005 z dnia 30 grudnia 2005 r.  

w sprawie zmian w Statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku. 

 

Ad.7. 

 Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na 2012 r. 

– projekt uchwały nr 4.Zwiększono dochody budżetu Gminy o 4000 zł. Ustalono dochody  

w łącznej kwocie 18 100 430,90 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 4000 zł. 
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Ustalono wydatki w łącznej kwocie 18 640 599,90 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyj-

nych w wysokości 2 095 780 zł. Ustalono deficyt w wysokości 540 169 zł sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z: kredytów – 300 tys. zł, pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150 tys. zł oraz inne źródła (wolne 

środki) – 90 169 zł. Ustalono rozchody w kwocie 664 600 zł z następujących tytułów: a) spła-

ty otrzymanych kredytów w kwocie 565 200 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 

99 400 zł. 

Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź Skarbnika Gminy, dodając, iż kwota 4000 zł sta-

nowi dodatkowy dochód Gminy wynikający z odszkodowania po wycenie rzeczoznawcy  

za wyrządzone szkody z ubezpieczenia komunikacyjnego związanego z kolizją samochodu 

Nubira w Okrężnicy. 

Szczegółowo omówiła Plan dochodów budżetowych na 2012 r. – zmiany,  

tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na 2012 r. – zmiany, tj. Tabela nr 2, do projektu 

uchwały nr 4. Radni nie wnosili uwag. 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały nr 4, 

w wyniku którego Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr 124/XXI/12 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.  

 

Ad.8.–9. 

 Wójt Gminy powiedział o zakończeniu „Przebudowy drogi w miejscowości Wysocin” 

(odbiór tej drogi zaplanowano na 6 czerwca, czyli w dniu sesji). Ponadto przekazał informację 

o wykonaniu wstępnych prac na drodze w Mszadli Dolnej; obecnie wykonawca zaczyna kłaść 

asfalt. Następnie przedstawił wstępny podział kruszywa na uzupełnienie ubytków w celu 

zwiększenia przejezdności odcinków dróg na terenie całej Gminy z możliwością zmian. Po-

nieważ radni zgłaszali dodatkowe potrzeby na kruszywo, wyjaśnił, że będą one brane pod 

uwagę w ramach korekty dokonanego wstępnie podziału. 

Przewodniczący Rady zakomunikowało powstałych garbach na drodze powiatowej  

w Załazach. 

 Dariusz Dusiński zaproponował, aby na sesje zapraszać radnych Rady Powiatu Zwo-

leńskiego, a następnie przekazał informację o korzystnych zmianach na rzecz tzw. małych 

projektów polegających na zwiększeniu refundacji poniesionych kosztów z 70 do 80 proc. 

Ponadto zwiększono koszty, które można zakwalifikować jako poniesiony udział własny. 
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Poddał pod rozwagę możliwość składania wniosków i ubiegania się o takie dofinansowanie 

przy zabezpieczeniu środków własnych. 

Wójt Gminy przekazał, iż mamy radnego Rady Powiatu Zwoleńskiego Mirosława 

Madejskiego pracującego w Urzędzie Gminy, który został poproszony na salę obrad. Zgło-

szone przez Radę wnioski i uwagi przekaże on Staroście Zwoleńskiemu. 

Mirosław Madejski po przybyciu na salę obrad potwierdził możliwość korzystania 

przez jednostki ochotniczej straży pożarnej w ramach stowarzyszenia z dofinansowania  

na małe projekty (do 25 tys. zł). Dodał jednak, że realizacja tych projektów trwa 2 lata (od 

podpisania umowy). Kończy się okres tego programowania i nie wiadomo, co będzie dalej. 

Wojciech Szmajda poinformował o trudnościach związanych z rozliczeniem omawia-

nych dofinansowań na podstawie własnych doświadczeń przy realizacji wniosku na „Organi-

zację Jubileuszu 45-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabowie nad Wisłą”. 

Wójt Gminy przekazał Mirosławowi Madejskiemu zgłoszone usterki, tj. zaniżeń po-

wstały po zamontowaniu przepustów na drodze powiatowej w Załazach. 

Radny Rady Powiatu Zwoleńskiego prosił o zmianę przeznaczenia środków w wyso-

kości 40 tys. zł na pomoc finansową dla Powiatu Zwoleńskiego, które Rada zabezpieczyła 

Uchwałą Nr 109/XIX/12 z dnia 29 marca 2012 r. W związku ze zmianą rozporządzenia po-

wodziowego Prezesa Rady Ministrów w 2012 r. powiat dostanie dofinansowanie do dróg po-

wodziowych 100 proc. wartości zadania. 

 Dariusz Dusiński zaproponował zakup dodatkowego kruszywa umożliwiającego prze-

jezdność dróg z pozostających środków, aby mieszkańcy nie mieli trudności z wyjazdem  

czy dojazdem.  

Wójt Gminy wyjaśnił, że nie można dodatkowo zakupić kruszywa, ponieważ jest już 

po przetargu (nie przewidywano zwiększenia zadania). Odpowiadając na pytanie radnemu 

Łukaszowi Badeńskiemu, stwierdził, że plan zagospodarowania dla Okrężnicy będzie robio-

ny, ponieważ podjęta uchwała przed Radę Gminy dopuszcza możliwość cząstkowego za-

twierdzenia wykonania planu. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

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

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

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 


