Protokół Nr 23/08
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych.
W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.
Obrady rozpoczęto o godz. 10º°, a zakończono o godz. 14³°.
Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli Pan Marian Kuś – Wójt Gminy i Pani Zofia Adach –
Skarbnik Gminy.
Zaproszeni goście:
1. Pani Teresa Wojtowicz – Dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk;
2. Pani Monika Krześniak – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku;
3. Pan Krzysztof Płachta – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Zwoleniu;
4. Pani Mirosława Barbara Witczak.

Otwarcia XXIII sesji Rady Gminy w Przyłęku w dniu 30 kwietnia 2008 r. dokonał Przewodniczący
Rady Gminy – Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał zaproszonych gości
i wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co
stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił
porządek obrad XXIII sesji z proponowanymi zmianami tj. wprowadzenie dodatkowego pkt.
wystąpienie zaproszonych gości. W wyniku przeprowadzonego głosowania za jego przyjęciem
głosowało 15 radnych.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie sesji;
2. Zatwierdzenie porządku obrad;
3. Wystąpienie zaproszonych gości;
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą

w Załazach za rok 2007:
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały – projekt Nr 1;
5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej
w Przyłęku za rok 2007:
a/ dyskusja
b/ podjęcie uchwały – projekt Nr 2;
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. i udzielenie
absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu:
a/ sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2007
b/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Wójta z wykonania budżetu
gminy za 2007 r.
c/ wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi
Gminy
d/ opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu gminy
za
rok 2007
e/ wnioski i opinie Komisji Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2007
f/ dyskusja
g/ podjęcie uchwały – projekt Nr 3;
7.

Podjęcie uchwał budżetowych;

8.

Odwołanie Skarbnika Gminy – projekt Nr 4;

9.

Powołanie Skarbnika Gminy – projekt Nr 5;

10.

Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej XXII nadzwyczajnej sesji;

11.

Interpelacje, wnioski i zapytania;

12.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski;

13.

Zamknięcie obrad.

Ad.3
Wójt Gminy Pan Marian Kuś przedstawił Radzie Gminy propozycję dofinansowania
zakupu samochodu strażackiego dla Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu w wysokości 100 tys. zł, w
zamian Ochotniczej Straży Pożarnej w Łagowie zostanie użyczony ciężki samochód bojowy
z radiostacją, z możliwością przejścia na własność po 12 latach użytkowania, tj. już po roku
użytkowania przez OSP w Łagowie. Propozycja ta podyktowana jest koniecznością wycofania złożonego
wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Łagowie z uwagi na odmowę dotacji z
Zarządu Wojewódzkiego PSP i Komendy Wojewódzkiej w wysokości 300 tys. zł. Urząd Marszałkowski
potwierdził przyznanie dotacji na to zadanie, jednak jest to kwota niewystarczająca. Gmina nie jest w
stanie dołożyć w ramach środków własnych dodatkowo tak dużej kwoty (100 tys. zł), które
zaplanowała w budżecie gminy na 2008 rok.
Poprosił o szczegółowe wyjaśnienie przedstawionej propozycji przez zaproszonego gościa
– Krzysztofa Płachtę, Komendanta Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu.
Poinformował on zebranych o planowanym zakupie nowego samochodu strażackiego dla
Zwolenia w 2008 roku, który wiązał się z koniecznością przekazania obecnie używanego samochodu
bojowego na teren innego powiatu. Z chwilą zaistnienia problemu w pozyskaniu pełnej dotacji na
zakupu samochodu dla OSP w Łagowie powstała propozycja przedstawiona przez Pana Wójta.
Przełożony, tj. Komendant Wojewódzki PSP w Warszawie w randze generała przychyli się do prośby,
jeśli
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w
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PSP

w Zwoleniu zostanie przekazany na teren Gminy Przyłęk. Gmina nie ma ciężkiego samochodu
bojowego i na pewno za tę kwotę nie jest w stanie kupić takiego samochodu. Wyjaśnił, że przekazanie
może nastąpić dopiero z chwilą dokonania zakupu nowego samochodu dla Zwolenia, tj. pod koniec
roku bieżącego. W ramach dyskusji radny Zbigniew Suchecki zapytał o zdanie druhów jednostki OSP
w Łagowie. Przedmówca poinformował, że jednostka po obejrzeniu samochodu popiera przedstawioną
propozycję.

Ad. 4.
Przewodniczący Rady powitał Panią Teresę Wojtowicz – Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach i poprosił o przedstawienie
sprawozdania finansowego za rok 2007, które radni otrzymali w obowiązującym terminie. Po
wyczerpującym omówieniu sprawozdania prowadzący obrady otworzył dyskusję.
Z uwagi na brak pytań do przedłożonego przez Panią Teresę Wójtowicz sprawozdania
finansowego za rok 2007 przystąpiono do głosowania, w wyniku którego Rada Gminy w Przyłęku
jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 184/XXIII/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za rok 2007.

Ad. 5.
Pani Kierownik Monika Krześniak przedstawiła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki
Publicznej w Przyłęku, następnie w toku dyskusji wyjaśniła, że w roku 2007 wydłużono czas pracy
biblioteki i 2 filii, zwiększono dostęp do Internetu z którego młodzież skorzystała 2000 razy (obecnie na
stanie w bibliotece jest 7 komputerów) jak również przeprowadzono remont i modernizację
pomieszczeń. Pozyskano dotacje: z Urzędu Gminy w wysokości 156 tys. zł, Ministerstwa Kultury 7 tys. zł
oraz zrefundowano zakup książek na kwotę 3 tys. zł.
Po zakończeniu przedstawianych dodatkowych informacji przez sprawozdawcę

Rada Gminy

w Przyłęku jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 185/XXIII/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 2007.

Ad. 6.
a/

Głos zabrał Wójt Gminy Przyłęk, który omówił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy

za rok 2007, a następnie ustosunkował się do stwierdzeń Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie Zespól w Radomiu – pismo Nr RIO-R-0922/60/2008 z dnia 7 kwietnia 2008 roku.
b/

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Madejska zapoznała Radę z opinią Regionalnej

Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu zgodnie z Uchwałą

Nr RIO-R/76/08 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia
2008 roku w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku sprawozdaniu
z wykonania budżetu za rok 2007.
c/

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi za rok

2007 odczytała Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Jadwiga Skoczylas.
d/

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Madejska zapoznała Radę z pozytywną opinią

RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w sprawie udzielenia Wójtowi
absolutorium z wykonania budżetu za rok 2007 zgodnie z Uchwałą Nr RIO-R/77/08 Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8 kwietnia 2008 roku.
e/

Pani Elżbieta Madejska przedstawiła opinię w sprawie wykonania budżetu za 2007 rok na

postawie protokołu Nr 16/08 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego w dniu 10 marca 2008 roku,
a następnie Pani Ewa Molenda odczytała protokół Nr 15/08 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Oświatowej odbytego w dniu 8 kwietnia 2008 roku, przedkładając wniosek o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy.
f/

Radni nie wnosili zastrzeżeń do wykonania sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 rok.

g/

Rada Gminy w Przyłęku podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 186/XXIII/08 w sprawie udzielenia

absolutorium dla Wójta Gminy Przyłęk.
Prowadzący obrady ogłosił 15-min przerwę w obradach.
Ad. 7.
Po omówieniu projektu uchwały budżetowej przez Panią Zofię Adach – Skarbnika Gminy, Rada
Gminy w Przyłęku jednogłośnie podjęła następujące uchwały:
1. Nr 189/XXIII/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
Ad. 8.
Nawiązując do przedłożonego projektu uchwały Nr 4, Wójt przekazał zebranym, że odwołanie
obecnego Skarbnika Gminy jest związane z przejściem na emeryturę Pani Zofii Adach.
W związku z powyższym Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 187/XXIII/08
w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.

Zabierając głos Pan Marian Kuś, złożył podziękowania odchodzącej na emeryturę Pani Zofii
Adach za dotychczasową wieloletnią pracę. Życząc jej przede wszystkim wiele zdrowia, wręczył
wiązankę kwiatów. Podziękowania złożył również Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Szmajda.

Ad. 9.
Wójt Gminy przedstawił zebranym kandydaturę mgr ekonomii Mirosławy Barbary Witczak. Jest
to osoba z wieloletnim stażem pracy. Od 1996 roku pracowała w referacie finansowo-księgowym na
stanowisku inspektora w Urzędzie Gminy Chotcza. Wójt poprosił Radę Gminy o zaakceptowanie jej na
stanowisko skarbnika gminy z dniem 1 maja 2008 roku.
Przychylając się do wniosku Pana Wójta Gminy, Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę
Nr 188/XXIII/08 w sprawie powołania Skarbnika Gminy.

Ad. 10.
Bez zastrzeżeń i uwag Przewodniczący Rada Gminy stwierdził przyjęcie protokołu z poprzedniej
XXII nadzwyczajnej sesji.
Ad. 11.
Głos zabrał radny Zbigniew Suchecki, który stwierdził, że cena za grunt na boisko dla PSP
w Babinie jest zbyt wygórowana i pytał, czy musi być zakupione aż 2 ha. Pytał również, czy można siać
trawę na nowym boisku w Wólce Zam.
Pani Natalia Przepiórka, sołtys z Grabowa nad Wisłą, podziękowała Wójtowi za prace równiarki i
prosiła, jeśli byłoby to możliwe, o pojemniki na segregację śmieci dla mieszkańców budynków koło
IUNG-u oraz zapytała o możliwość zorganizowania grupy przedszkolnej przy szkole w Grabowie nad
Wisłą, informując, że rodzice nie wyrażają zgody na dojazd dzieci do innych szkół.
Radny Mirosław Koniarz poinformował o zwiększonych wymaganiach związanych ze ściekami, i
prosił o poważne podejść do problemu budowy oczyszczalni przydomowych. Nawiązując do dowozu
dzieci, stwierdził, że nie należy wozić osobno uczniów na żądanie rodziców, skoro autobus szkolny i tak
jedzie na Mszadlę Nową po dzieci. Sołtys z Załaz Andrzej Włudarczyk podzielił się z zebranymi
spostrzeżeniem związanym z brakiem wody w przypadku zaniku prądu i prosił o jak najszybszy zakup
agregatu prądotwórczego.

Ad. 12.
Pan Wójt poinformował radnych o dwóch możliwościach nabycia gruntu, tj. od Pani Gołdy za
działkę o powierzchni 43 ary za około 20 tys. zł lub po 23 tys. zł za 1ha od Pani Jadwigi Wiesławy
Marzec. Za działkę o powierzchni 1,80 ha trzeba zapłacić około 43 000 zł z dodatkowym kosztami.
Potrzebna jest większa działka, ponieważ należy dodatkowo zabezpieczyć grunt nie tylko na boisko, ale
również na parking. Gmina ma aktualną wycenę rzeczoznawcy za grunt – po 3 zł za m², czyli niezbyt
drogo. Stwierdził, że cena jest wynegocjowana, ale działka jest jeszcze niekupiona.
Z uwagi na zwiększoną cenę kruszywa Pan Marian Kuś zwrócił się do radnych z propozycją
zajęcia stanowiska w sprawie zakupu kruszywa łącznie z usługą lub tylko samego kruszywa
z własnym wykonaniem, tj. rozgarnięcie i wyrównanie. Radni jednogłośnie podjęli decyzję, aby ogłosić
przetarg na kruszywo na starych korzystniejszych zasadach. Odnosząc się do boiska, poinformował, że
zamówiona zostanie darń (gotowa trawa), którą za 6 tygodni będzie można już użytkować. Stwierdził,
że kosze na śmieci można nabyć od Pana Kucharczyka za około 60 zł/szt., a jeżeli chodzi o 5-latki, to
szkoła może przyjmować, pod warunkiem że nie będzie to skutkowało podziałem na klasy. Wójt odniósł
się do dowozu dzieci z Przyłęka do PSP w Babinie, które ma prawo zabrać do PSP w Mszadli Starej
z powodu przynależności do tego obwodu, co spowoduje wyrównanie liczby dzieci w klasach na terenie
gminy. Przekazał, że każdy 6-latek z Ignacowa, Baryczki i Mierziączki musi mieć zgodę Wójta na
uczęszczanie do szkoły poza nasz teren. Jednak decyzja ta musi być przemyślana, aby nie przyniosła
odwrotnego rezultatu. Przykładem jest PSP Grabów nad Wisłą, która ma 60 proc. dzieci nie z naszego
terenu, a subwencja na ucznia to kwota 5300 zł na rok. Prowadzący obrady przekazał informację
zawartą w piśmie ze Starostwa Powiatowego dla sołtysów w sprawie występujących rodzin pszczelich
na terenie naszej gminy oraz poinformował o zawodach strażackich, które odbędą się w Łaguszowie
11 maja 2008 roku o godz. 9.00, na które serdecznie zaprasza.
Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku Pan
Wojciech Szmajda zamknął obrady XXIII sesji V kadencji Rady Gminy w Przyłęku.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisława Krakowiak

Wojciech Szmajda

Protokół Nr 24/08
obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 21 maja 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Stan osobowy Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych.
W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.
Obrady rozpoczęto o godz. 10.00, a zakończono o godz. 11.30.
Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli Pan Marian Kuś – Wójt Gminy i Pani Mirosława
Barbara Witczak – Skarbnik Gminy.

Otwarcia XXIV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku w dniu 21 maja 2008 roku dokonał
Przewodniczący Rady Gminy – Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał przybyłych na sesję.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi wymagane kworum do
podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił porządek obrad XXIV nadzwyczajnej
sesji.
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji;
2. Zatwierdzenie porządku obrad;
3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SPZOZ Gminy Przyłęk–
projekt Nr 1;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”
z siedzibą w Zwoleniu – projekt Nr 2;
5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łaguszów
– projekt Nr 3;
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ławeczko Stare
– projekt Nr 4;

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki – projekt
Nr 5;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mszadli Starej
– projekt Nr 6;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt Nr 7;
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach
nieruchomości położonej na działce Nr 597/2 – projekt Nr 8;
11. Podjęcie uchwały budżetowej – projekt Nr 9;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym
2008 – projekt Nr 10;
13. Interpelacje, wnioski i zapytania;
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski;
15. Zamknięcie obrad;
Za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych.

Ad. 3.
Głos zabrał Pan Wójt, który przedstawił Radzie Gminy propozycję zmiany składu Rady
Społecznej z uwagi na brak obiektywności Pana Henryka Gawryjołka w stosunku do jednego z lekarzy i
poszerzenie składu osobowego, tak aby wprowadzić reprezentantów z całej gminy. Stwierdził, że
przekazywanie niesprawdzonych informacji podczas ostatniego posiedzenia Rady Społecznej przez
Pana Henryka Gawryjołka nie tylko nie przynosi nic dobrego, lecz także nie licuje z godnością pełnienia
tej funkcji. Robienie zarzutu pod adresem Wójta w sprawie rzekomego stawiania zapytania o branie
łapówek przez jednego z lekarzy podczas przeprowadzanych zebrań wiejskich jest nieprawdą, czego
dowodem są nie tylko protokoły z odbytych spotkań, ale także ich uczestnicy. Następnie prowadzący
obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały Nr 1, w wyniku którego Rada Gminy
w Przyłęku jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr 190/XXIV/08 w sprawie powołania Rady Społecznej
SPZOZ Gminy Przyłęk.

Ad. 4.
Wójt Pan Marian Kuś poinformował radnych, że z powodu wystąpienia ze Stowarzyszenia
„Lubelsko-Mazowiecka Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Wsi” Gmin: Janowiec i Kazimierz Dolny
zostało przerwane połączenie terytorialne, które jest warunkiem przynależności gminy do tego
stowarzyszenia, w związku z czym przedstawił propozycję wystąpienia z tego stowarzyszenia, a
przystąpienie do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu, do którego przynależą
Gminy: Tczów, Policzna, Iłża, Ciepielów, Gózd oraz Zwoleń (projekt uchwały nr 2) celem realizacji
programu osi IV. Ponadto zaproponował do współpracy Pana Mirosława Madejskiego, który bardzo
dobrze wywiązywał się z obowiązku współpracy z poprzednim Stowarzyszeniem „LubelskoMazowiecka Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Wsi”. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie
wniosek Pana Wójta o wystąpienie z dotychczasowego Stowarzyszenia „Lubelsko-Mazowiecka Grupa
Działania na Rzecz Rozwoju Wsi”, w wyniku którego jednogłośnie przychylono się do wniosku.
Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie zaakceptowała przedstawioną kandydaturę w osobie Pana
Mirosława Madejskiego oraz jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 191/XXIV/08 w sprawie przystąpienia
do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu. Ponadto radni wybrali przedstawicieli
na walne zebranie do Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” z siedzibą w Zwoleniu:
1. Tomasz Mazur,
2. Marek Szymański,
3. Janusz Stawski,
4. Waldemar Czerniak.

Ad. 5–8.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Wojciech Szmajda poddał pod głosowanie przedłożone
projekty uchwał od Nr 5–8, które Rada Gminy w Przyłęku przyjęła 15 głosami za następujące uchwały:
1. Nr 192/XXIV/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łaguszów,
2. Nr 193/XXIV/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mszadla Stara,
3. Nr 194/XXIV/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ławeczko Stare,
4. Nr 195/XXIV/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rudki.

Ad. 9.

Po przedstawieniu projektu uchwały Nr 9 i szczegółowym jej omówieniu przez Kierownika
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku Panią Marię Madejską, Rada Gminy podjęła
uchwałę Nr 196/XXIV/08 w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach
Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Ad. 10.
Wójt Gminy Pan Marian Kuś poinformował o konieczności przekazania skomunalizowanej
działki wraz z budynkiem w miejscowości Załazy, bo gmina nie może przekazać dotacji na
przeprowadzenie remontu tego obiektu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej
Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach, który musi być co najmniej użytkownikiem lub właścicielem.

Ad. 11–12
Po przedstawieniu projektów uchwał Nr 9 i 10 oraz szczegółowym ich omówieniu przez Panią
Mirosławę Barbarę Witczak – Skarbnika Gminy, Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie podjęła
następujące uchwały:
1.Nr 198/XXIV/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku,
2.Nr 199/XXIV/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2008.

Ad. 13.
Radni nie wnosili wniosków i zapytań.

Ad. 14.
Pan Wójt poinformował Radę Gminy o wpłynięciu podania o umorzenie podatku od
nieruchomości z Przedsiębiorstwa „AWDIKO” w Zamościu Starym prowadzonego przez państwo Dzik,
motywując to rozpoczęciem inwestycji, tj. budowy zajazdu z hotelem. W związku z tym ponieśli oni
koszty zakupu gruntu i projektu, ponadto spłacają zaciągnięty kredyt, co jest dla nich dość dużym
obciążeniem. Po otrzymaniu odmownej decyzji, z uwagi na umarzanie w poprzednich kolejnych latach
podatku przez gminę, państwo Dzik odwołali się od decyzji do Samorządowego Kolegium

Odwoławczego w Radomiu. Wójt prosił radnych o zajęcie stanowiska w tej sprawie. W wyniku dyskusji
Rada Gminy zdecydowała, aby Pan Wójt uzgodnił z państwem Dzik warunki umorzenia, sugerując
pobranie należnego podatku za 2007 rok, a umorzenie bieżącej należności za 2008 rok.
Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku Pan
Wojciech Szmajda zamknął obrady XXIV nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady Gminy w Przyłęku.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisława Krakowiak

Wojciech Szmajda

Protokół nr 25/08
obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 16 czerwca 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Stan osobowy Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych.
W sesji uczestniczyło 12 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.
Obrady rozpoczęto o godz. 8.00, a zakończono o godz. 9.00.
Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli Pan Marian Kuś – Wójt Gminy i Pani Mirosława
Barbara Witczak – Skarbnik Gminy.

Otwarcia XXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku w dniu 16 czerwca 2008 r. dokonał
Przewodniczący Rady Gminy – Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał przybyłych na sesję.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi wymagane kworum do
podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie przedstawił porządek obrad XXV nadzwyczajnej sesji.
Zmianę do projektu porządku obrad zgłosił Pan Wójt proponując przesunięcie pkt. 13
w miejsce pkt 11
W wyniku głosowania jednogłośnie przyjęto zatwierdzono zmianę do porządku obrad
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie następujący porządek obrad:
1. Otwarcie sesji;
2. Zatwierdzenie porządku obrad;
3. Zatwierdzenie protokołu z poprzednich sesji, tj. XXIII i XXIV nadzwyczajnej;

4. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie
komunalne na rzecz Publicznego Gimnazjum w Przyłęku – projekt nr 1;
5. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie
komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Mirosławskiej
w Grabowie nad Wisłą – projekt nr 2;

6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie
komunalne na rzecz Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej – projekt nr 3;
7. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie
komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka
„Brzoza” w Łaguszowie – projekt nr 4;
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie
komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie – projekt nr 5;
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie
komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej – projekt nr 6;
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 190/XXV/08 w sprawie
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej Gminy Przyłęk – projekt nr 7;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach
– projekt nr 10;

12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk – projekt nr 8;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości zabudowanych wraz
z istniejącymi budynkami, budowlami i urządzeniami – projekt nr 9;
14. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania planu
finansowego jednostek za I półrocze 2008 r. – projekt nr 11;
15. Podjęcie uchwały w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu
gminy za I półrocze 2008 roku. – projekt nr 12;
16. Podjęcie uchwał budżetowych;
17. Interpelacje, wnioski i zapytania;
18. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski;
19. Zamknięcie obrad.

Ad. 3

Bez uwag Rada Gminy przyjęła jednogłośnie protokół z poprzednich sesji, tj. XXIII i XXIV
nadzwyczajnej.

Ad. 4 – 9.
Wójt Gminy poinformował radnych, że z dniem 1 lipca 2008 r. szkoły podstawowe i gimnazja
jako samodzielne jednostki budżetowe będą miały własną księgowość w związku z tym musimy
przekazać mienie komunalne w użytkowanie poszczególnym placówką zgodnie z przedłożonymi
projektami uchwał nr 1- 6.
Rada Gminy w Przyłęku podjęła jednogłośnie następujące uchwały:
1. Nr 200/XXV/08 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie
komunalne na rzecz Publicznego Gimnazjum w Przyłęku;
2. Nr 201/XXV/08 uchwały w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie
komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą;

3. Nr 202/XXV/08 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie
komunalne na rzecz Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej;
4. Nr 203/XXV/08 uchwały w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie
komunalne na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzoza”
w Łaguszowie;
5. Nr 204/XXV/08 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie komunalne
na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie;
6. Nr 205/XXV/08 w sprawie przekazania środków trwałych stanowiących mienie komunalne
na rzecz Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej.

Ad. 10.

Pan Wójt złożył wyjaśnienia do projektu uchwały nr 7, który ze względu na
niezgodność podjętej uchwały Nr 190/XXIV/08 w sprawie powołania Rady Społecznej
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk w dniu 21 maja 2007
r. ze Statutem SPZOZ Gminy Przyłęk należy uchylić tą uchwałę w ciągu 30 dni bez żadnych
konsekwencji, a podjąć nową
z uwzględnieniem przepisów nowego Statutu zatwierdzonego uchwałą Nr 58/VI/2007 r. Rady

Gminy w Przyłęku z dnia 16 marca 2007 r , ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr
74/VIII/07 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie zmian do Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w
Załazach. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy podjęła jednogłośnie
uchwałę
1. Nr 206/XXV/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr 190/XXIV/08 w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk w dniu
21 maja 2007 r.

Ad. 11.
Pan Marian Kuś omówił przedłożony Radzie Gminy do zatwierdzenia projekt uchwały
nr 10, który został przyjęty jednogłośnie (12 głosami za) przez Radę Gminy, tj. Nr
207/XXV/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk
z siedzibą w Załazach.

Ad. 12.
Na salę obrad wszedł radny Zenon Marsula.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 8, w wyniku którego,
Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (13 głosami za) uchwałę Nr 208/XXV/08 w sprawie
powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy
Przyłęk

Ad. 13.
Po szczegółowym omówieniu projektu uchwały nr 9 przez Pana Mariana Kusia, Rada
Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 209/XXV/08 w sprawie zakupu nieruchomości
zabudowanych wraz
z istniejącymi budynkami, budowlami i urządzeniami.

Ad. 14 – 15
Projekty uchwał nr 11 – 12 przedstawiła Pani Mirosława Barbara Witczak – Skarbnika
Gminy, które następnie Rada Gminy przyjęła 13 głosami za uchwały: Nr 210/XXV/08 w sprawie zakresu
i formy informacji z wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2008 r. oraz

Uchwałę Nr 211/XXV/08 w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu gminy za
I półrocze 2008 roku.

Ad.16.
Po szczegółowym przedstawieniu projektu uchwały budżetowej przez Panią Mirosława Barbara
Witczak – Skarbnika Gminy, Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwałę Nr 212/XXV/08 w sprawie
wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.

Ad. 17.
Radni nie zgłaszali interpelacji i zapytań.

AD.18.
Pan Wójt złożył sprawozdanie z bieżącej działalności za okres od 21 maja do 16 czerwca 2008 r.
Ponadto poinformował zebranych o dożynkach gminnych, które odbędą się 24 sierpnia 2008 r.
w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku. Prosił radnych o zgłaszanie do Pana Leszka Rutkowskiego
odcinków dróg, które wymagają pracy równiarki.
Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku Pan
Wojciech Szmajda zamknął obrady XXV nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady Gminy w Przyłęku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisława Krakowiak

Wojciech Szmajda

