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Protokół nr 22/2017 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 16 stycznia 2017 roku 

w sali narad Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100 proc. (zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

Przebieg sesji 

Obrady XXII sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan 

Wojciech Szmajda, Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał 

przedstawicieli władz gminnych oraz radnych. 

 Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że jest kworum 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579).  

 

Prowadzący obrady oznajmił, że do porządku obrad wprowadził dodatkowy punkt „3a. Roz- 

patrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej”, a następnie zwrócił się 

do radnych z zapytaniem, czy są wnioski do porządku obrad.  

 Radni nie zgłosili wniosków. 

Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2017‒2025 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2017 

3a.  Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

4. Zamknięcie obrad  
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Ad. 2.–3. 

  

Pan Wójt Gminy wyjaśnił powody zwołania sesji nadzwyczajnej z uwagi na konieczność 

wprowadzenia zmian do budżetu Gminy w roku 2017, bowiem 16 stycznia 2017 roku upływa termin 

złożenia wniosku o dotację na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem 

ratowniczo-gaśniczym dla OSP Łagów na kwotę 850 tys. zł. Kwota dofinansowania do tego zadania 

przez inne podmioty stanowi dotację w wysokości 450 tys. zł, w tym: 200 tys. zł pochodzić będzie  

z Samorządu Województwa Mazowieckiego, 237 500 tys. zł z OSP i MSWiA, 212 500 tys. zł  

z WFOŚ i GW oraz kwota w wysokości 180 tys. zł (kredyt) i 20 tys. zł środki własne z budżetu 

Gminy. Wprowadzone zostaną nowe zadania inwestycyjne: „Przebudowa drogi gminnej relacji 

Grabów nad Wisłą droga krajowa nr 12” na opracowanie dokumentacji o wartości 4 tys. zł. Na to 

zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach w ramach PROW 2014‒2020 w 2017 

roku do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Środków Unijnych. Drugie przedsięwzięcie to „Przebudo- 

wa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna” o wartości 350 tys. zł. Planowane źródła 

finansowania zadania to kredyt w wysokości 340 tys. zł i 10 tys. środki własne. 

 

Pani Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w załączniku nr 1  

i nr 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017–2025. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały nr 1, w związku z czym w wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy przyjęła 

Uchwałę Nr 133/XXII/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata  

2017‒2025. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej  

na 2017 rok – projekt uchwały nr 2, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 666 225 zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 26 249 841 zł, w tym bieżące 25 510 616 zł i majątkowe  

739 225 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1 186 225 zł i ustalono wydatki w łącznej 

kwocie 28 259 344 zł, z tego bieżące 24 541 119 zł i majątkowe 3 718 225 zł. Zwiększono wydatki 

inwestycyjne o kwotę 1 233 225 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości  

3 681 225 zł. Zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 520 000 zł. Po dokonaniu zmian ustalono 

deficyt w wysokości 2 009 503 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytu w kwocie 

1 166 503 zł, b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł (wolnych środków) 77 000 zł. Zwiększono 

przychody o kwotę 520 000 zł. Po dokonaniu zmian ustalono przychody w łącznej wysokości 

2 285 503 zł z tytułów: a) kredytu 1 442 503 tys. zł, b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł  
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77 000 zł. Ustalono rozchody w łącznej kwocie 276 000 zł z tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów  

w kwocie 190 000 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 86 000 zł. 

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetu na rok 2017  

– zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na rok 2017 – zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan 

wydatków inwestycyjnych na rok 2017 – zmiany, tj. Tabela nr 3.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały nr 2. 

Radni nie zgłosili pytań. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 4, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 134/XXII/16 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2017. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 3a. 

 Pan Marian Kuś przedkładając projekt uchwały nr 3, wyjaśnił, że budżet Gminy na rok 2017 

przewiduje dotację w wysokości 35 tys. zł dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu, który przesłał już 

umowę do podpisania. W związku z powyższym przedłożył projekt uchwały na udzielenie pomocy 

finansowej na kolejny już rok w wysokości nie jak zaplanowano 35 tys. zł, a 34 305,60 zł  

z przeznaczeniem na zachowanie trwałości projektu (opłata za internet) dla mieszkańców z naszej 

Gminy.  

W związku z tym, że radni nie zgłaszali uwag, Prowadzący obrady przeprowadził procedurę 

głosowania jawnego, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 135/XXII/17 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 4. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący Rady 

Gminy Przyłęk zamknął obrady XXII sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Gminy Przyłęk o godz. 

9.40. 
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Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


