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Protokół nr 24/2012 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 28 sierpnia 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. 9.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś– Wójt Gminy 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

 

Przebieg sesji 

Obrady XXIV sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmaj-

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

Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy13radnych, co stano-

wi 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 rad-

nych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do przedstawionego porządku obrad. 

Wójt Gminy zgłosił poprawkę do pkt. 4 ppkt 1) porządku obrad dotyczącą zmiany nazwy  

z Gminnej Opieki Społecznej na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dodatkowo wyjaśnił 

wątpliwości związane ze składaniem wniosku do pkt. 4 ppkt 6) porządku dziennego zgłasza-

nego przez radnego Dariusza Dusińskiego (przed zatwierdzeniem porządku czy po nim). 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie jawne proponowaną zmianę, w wyniku którego 

została ona przyjęta jednogłośnie (13 osób głosowało za) przez Radę. Porządek obrad wraz  

z wprowadzoną poprawką przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich, tj. XXII i XXIII, nadzwyczajnej, sesji 
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4. Podjęcie uchwał w sprawie: 

1) przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku – projekt nr 1, 

2) zatwierdzenia Gminnego Programu Wsparcia Rodziny na lata 2012-2015 – projekt nr 2, 

3) zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 91/XVI/11 z dnia 30 grudnia 

2011 r., zmienionego Uchwałą Nr 110/XIX/12 z dnia 29 marca 2012 r. oraz Uchwałą  

Nr 131/XXII/12 z dnia 29 czerwca 2012 r.– projekt nr 4, 

4) zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 – projekt nr 4, 

5) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012-2017  
 – projekt nr 5, 

6) ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Przyłęk – projekt nr 6 

5. Zapytania i interpelacje 

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

7. Zamknięcie obrad. 

Na salę obrad weszli Grzegorz Kuba i Beata Kędzierska. 

 

Ad. 3. 

 Rada Gminy kolejno jednogłośnie (15 osób głosowało za) w głosowaniu jawnym 

przyjęła protokoły z nadzwyczajnych, tj. XXII i XXIII, sesji. 

 

Ad. 4., ppkt 1) i 2) 

 Maria Madejska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, 

przekazała zebranym informację o konieczności zmiany Statutu w związku z powierzonymi 

nowymi zadaniami wprowadzonymi ustawami z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. 

zm.), która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z jej art. 176 ust. 1 do zadań własnych 

Gminy należy opracowanie i realizacja trzyletniego programu wspierania rodziny, którego 

koordynatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyłęku. W związku z powyż-

szym przygotowane zostały projekty uchwał nry 1 i 2.Radni nie zgłosili uwag.  
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Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowania jawne, w wyniku których Rada 

Gminy jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr 140/XXIV/12 w sprawie przyjęcia Statutu Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku i Uchwałę Nr 141/XXIV/12 w sprawie przyję-

cia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przyłęk na lata 2012-2015. 

 

Ad. 4., ppkt 3) 

 Wójt Gminy omówił zmiany wprowadzone w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego 

Uchwałą Nr 91/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 r., polegające na przesunięciu środków finan-

sowych w wysokości 645 zł w rozdziale IV – Plan Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na 2012 rok z poz. 5.Materiały i wyposa-

żenia (broszury, materiały do rozdawania, wyposażenie wiejskich świetlic dotyczące proble-

mów alkoholowych)z przeznaczeniem na nowe zadanie „Opłata sądowa do złożonego wnio-

sku o podjęcie leczenia odwykowego”. W związku z tym, iż Radni nie wnieśli uwag do pro-

jektu uchwały nr 2, Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku które-

go Rada przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 142/XXIV/12 w sprawie zmian w Gminnym Pro-

gramie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-

komanii uchwalonego Uchwałą Nr 91/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 r., zmienionego 

Uchwałą Nr 110/XIX/12 z dnia 29 marca 2012 r. oraz Uchwałą Nr 131/XXII/12 z dnia  

29 czerwca 2012 r. 

 

Ad. 4., ppkt 4) i 5) 

Wójt Gminy przekazał informację o zwołaniu sesji nadzwyczajnej z uwagi na ko-

nieczność zabezpieczenia środków w budżecie na dowóz uczniów, tj. różnica pomiędzy za-

planowanymi środkami na to zadanie w budżecie bieżącego roku a kwotą powstałą w wyniku 

przeprowadzonego przetargu. Umowa będzie podpisywana na 2 lata i dlatego to zadanie musi 

zostać również ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012-2017.Dodatkowo 

wprowadzono do porządku obrad trzy sporządzone projekty uchwał nr 1-3 oraz projekt 

uchwały nr 6,dotyczącypodziału gminy na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, 

granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (obligatoryjny obowiązek nałożony na 
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Radę, tj. w ciągu trzech miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze  

– 6 czerwca 2012 r.). 

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

– projekt uchwały nr 2, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 11 600 zł. Ustalono 

dochody w łącznej kwocie 18 269 074,40 zł. Zwiększono również wydatki budżetu Gminy  

o kwotę 11 600 zł. Ustalono wydatki o łącznej kwocie 18 814 199,90 zł. Wydatki inwestycyj-

ne w wysokości 2097 280 zł oraz deficyt w kwocie 545 125,50 zł, sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z: a) kredytów w kwocie 300 000 zł, b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim 

Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 150 000 zł, c) innych źródeł (wolne środki) – 

95 125,50 zł pozostały bez zmian. Ustalono przychody po zmianach w wysokości 

1 209 725,50 zł z następujących tytułów: a) kredytów w kwocie 300 000 zł, b) pożyczki za-

ciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 150 000 zł, c) inne 

źródła (wolne środki) – 759 725,50 zł. Ustalono rozchody w kwocie 664 600 zł z następują-

cych tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 565 200 zł i b) spłaty otrzymanych 

pożyczek w wysokości 99 400 zł. Szczegółowo omówiła Plan dochodów budżetowych  

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

nr 2,projektu uchwały nr 4. Następnie przedstawiła załącznik nr 1 i 2 oraz objaśnienia  

do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012–2017 – projek-

tu uchwały nr 5. Radni nie wnieśli uwag. 

Prowadzący obrady poddał kolejno pod głosowanie jawne projekty uchwał nr 4 i 5, 

w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie (15 osób głosowało za) przyjęła 

uchwały: Nr 143/XXIV/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.  

i Nr 144/XXIV/12 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przyłęk na lata 2012–2017. 

 

Ad. 4., ppkt 6) 

 Wójt Gminy na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) 

przedstawił zaopiniowany projekt uchwały nr 6 przez Komisarza Wyborczego w Radomiu, 

który Rada Gminy, w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze  
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(6 czerwca 2012 r.), obowiązana jest do dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowa-

nia i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. 

Dariusz Dusiński złożył wniosek w sprawie pozostawienia obwodu głosowania w Lu-

cimi z uwagi na dużą odległość (9 km) do najbliższego obwodu głosowania w Przyłęku i nie-

wielkie koszty utrzymania tego obwodu przez Gminę (finansowanie przez budżet państwa). 

Wójt Gminy wyjaśnił, że planuje się wykorzystanie budynku po byłej szkole podsta-

wowej w Lucimi (umowa wygaśnie we wrześniu 2013 roku) na mieszkania komunalne  

po przeprowadzeniu remontu. Ma tam powstać również świetlica ze środków unijnych, która 

na czas remontu budynku po byłej szkole (w razie konieczności) mogłaby zostać przeznaczo-

na na przeprowadzanie wyborów. Przesyłanie danych drogą elektroniczną można zabezpie-

czyć poprzez zakup usługi internetowej na czas wyborów. Dodał, że pozostawienie obwodu 

glosowania w Lucimi czy też nie zależy wyłącznie od Rady. 

Innych propozycji radni nie zgłaszali, w związku z tym Prowadzący obrady przepro-

wadził kolejno głosowania jawne projektu uchwały nr 6 i złożonego wniosku przez radnego 

Dariusza Dusińskiego, tj. pozostawienia obwodu głosowania w Lucimi. Po przeprowadzonym 

głosowaniu jawnym nie bilansowała się suma głosów, ponieważ dwóch radnych nie zagłoso-

wało ani za, ani przeciw, ani nie wstrzymali się. Wójt Gminy dodatkowo złożył wyjaśnienia 

odnośnie do głosowania. Przewodniczący Rady ponownie przeprowadził kolejno głosowania 

jawne projektu uchwały nr 6 i złożonego wniosku przez radnego Dariusza Dusińskiego,  

tj. pozostawienia obwodu głosowania w Lucimi. W wyniku przeprowadzonego głosowania  

za projektem uchwały nr 6 głosowało 5 osób, 0 osób było przeciw i 10 osób wstrzymało się, 

natomiast za wnioskiem złożonym przez radnego głosowało 9 osób, 0 osób było przeciw oraz 

6 osób wstrzymało się. Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 

uchwały z wprowadzoną zmianą (uwzględniającą utworzenie obwodu do głosowania w Lu-

cimi). Po przeprowadzeniu głosowania jawnego (9 osób głosowało za, 0 osób było przeciw-

nych i 6 osób wstrzymało się) Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 145/XXIV/12 w sprawie 

ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie gminy Przyłęk. 

Wójt Gminy poinformował o konieczności zmiany miejscowości przyporządkowa-

nych do poszczególnych siedzib: między innymi Mszadla Dolna wróci do Przyłęka, Andrze-

jów do Lucimi, Okrężnica do Babina, mieszkańcy strony północnej będą głosować w Łagu-

szowie, do obwodu głosowania nr 3 przypisane będą: Grabów nad Wisłą, Zamość Stary, Za-

mość Nowy i Wólka Zamojska. Odpowiadając na pytanie radnej Beaty Kędzierskiej, stwier-
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dził, że przyjęta uchwała nie będzie opiniowana przez Komisarza Wyborczego, bo jest już za 

późno, a czy będzie zatwierdzona, czy ją zakwestionują (uchylą),nie jest w stanie tego zagwa-

rantować. 

Elżbieta Madejska odczytała pismo z dnia 27 sierpnia 2012 r. od Anny Knieć, 

zamieszkałej w Rudzie, w sprawie położenia asfaltu do posesji zainteresowanej. 

Wójt Gminy wyjaśnił zebranym, iż Anna Knieć mieszka na pograniczu gmin Przyłęk  

i Chotcza przy starym moście. Dwa lata temu droga została wysypana kruszywem do tej po-

sesji i była odśnieżana w okresie zimowym. Podczas burzy ulewa ją uszkodziła, wyrwała 

miejscami dołki, przez co stała się wyboista. Droga zostanie porównana równiarką, a ubytki 

zostaną wysypane grysem. Nie jest zasadne utwardzanie drogi tworzącej skrót przez las, 

ponieważ jest to wąwóz i droga będzie wymywana. Postawienie tabliczek kierunkowych  

informujących, gdzie zamieszkuje zainteresowana, spowoduje falę żądań innych mieszkań-

ców, a służby, tj. pogotowie, straż, policja, dysponują informacją, gdzie zamieszkuje  

Anna Knieć. Przeprowadzono dyskusję, w wyniku której radni podzielili pogląd Wójta Gmi-

ny w tej sprawie. 

 

Ad. 5.–6. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że wycofany został autobus będący na stanie Gminy z dowozu 

młodzieży do szkól ze względu na duży koszt utrzymania starego już pojazdu. Będzie wyko-

rzystywany na przewóz uczniów na zawody sportowe, basen czy wycieczki. Kierowca za-

trudniony będzie przy Urzędzie Gminy być może jako konserwator, aby usprawnić pobór 

należności za dostarczanie wody. Odpowiadając radnej Beacie Kędzierskiej, przekazał infor-

macje o postępach prac w stacji wodociągowej w Załazach. Poinformował również o rozpo-

częciu prac projektowych dodatkowych punktów oświetlenia ulicznego; wykonanie tego za-

dania zaplanowano na 2013 rok. 

Wójt Gminy przekazał o wpływie pisma z dnia 10 sierpnia 2012 r. Związku Gmin 

Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, informujące o powstaniu Komitetu Obywatelskiej Ini-

cjatywy Ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 13 listopada 

2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Związek Gmin Wiejskich opraco-

wał propozycję wprowadzenia subwencji ekologicznej w obronie samorządowych finansów. 

Według projektu samorząd gminy zwiększyłby udziały w PIT z 39,34 proc do 48,78 proc.  
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Obecnie Komitet prowadzi kampanię informacyjną, zbiera podpisy (należy zebrać  

co najmniej 100 tys. podpisów). Wójt Gminy zaapelował o aktywne włączenie się do inicja-

tywy i wsparcie mieszkańców Gminy Przyłęk w procesie zbierania podpisów w terminie  

do 26 września 2012 r., dodając, że jest to korzystne dla gmin. 

 

Ad. 7. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

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

XXIV sesji  nadzwyczajnej VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 10.30. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 

 

 


