
 

Protokół nr 27/08 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej w dniu 20 sierpnia 2008 roku 

w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 

 

Stan osobowy Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Nieobecny usprawiedliwiony – Wojciech Szmajda. 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 13.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Pan Marian Kuś – Wójt Gminy i Pani 

Mirosława Barbara Witczak – Skarbnik Gminy. 

Otwarcia XXVII sesji Rady Gminy w Przyłęku w dniu 20 sierpnia 2008 roku 

dokonała Wiceprzewodnicząca Rady Gminy – Ewa Molenda, która na wstępie powitała 

przybyłych na sesję. Przewodnicząca Rady stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, 

co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie 

zaproponowała wyłączenie punktu 4: Wnioski i opinie z posiedzeń Komisji Rady Gminy  

z porządku obrad XXVII sesji z powodu nieodbycia posiedzeń Komisji Rady. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie zatwierdzili następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji; 

2. Zatwierdzenie porządku obrad; 

3. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej XXVI nadzwyczajnej sesji; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości – projekt nr 1; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 132/XIV/07 z dnia 28 września  

2007 roku w sprawie oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie – projekt nr 2; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznego 

Gimnazjum w Przyłęku – projekt nr 3; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznego 

Gimnazjum w Wólce Zamojskiej – projekt nr 4; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzoza” w Łaguszowie – projekt nr 5; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Babinie – projekt nr 6; 



10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznego Szkoły 

Podstawowej w Mszadli Starej – projekt nr 7; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą– projekt nr 8; 

12. Podjęcie uchwał budżetowych;  

            13.  Interpelacje, wnioski i zapytania; 

      14.  Odpowiedzi na interpelacje i wnioski; 

            15.  Zamknięcie obrad.    

 

Ad. 3. 

Bez uwag i zastrzeżeń przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniej, tj. XXVI, sesji 

Rady Gminy w Przyłęku. 

 

Ad. 4.–11.  

Prowadząca obrady odczytała przedłożone projekty uchwał nr 1–2, do których radni nie 

zgłaszali poprawek. W związku z tym Przewodnicząca obrad poddała pod głosowanie 

przedstawione projekty uchwał, w wyniku którego Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła 

następujące uchwały:  

nr 215/XXVII/08 w sprawie zakupu nieruchomości; 

nr 216/XXII/08 w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy w Przyłęku nr 132/XXIV/07 z dnia  

28 września 2007 roku w sprawie oddania nieruchomości w wieczyste użytkowanie. 

Następnie Pani Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła 

projekty uchwał nr 3–8. Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwały:  

nr 217/XXVII/08 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznego Gimnazjum 

        w Przyłęku; 

nr 218/XXVII/08 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznego Gimnazjum 

        w Wólce Zamojskiej; 

nr 219/XXVII/08 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznej Szkoły  

        Podstawowej w Łaguszowie; 

nr 220/XXVII/08 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznej Szkoły  

        Podstawowej w Babinie; 

nr 221/XXVII/08 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznej Szkoły  

        Podstawowej w Mszadli Starej; 

nr 222/XXVII/08 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych Publicznej Szkoły  



         Podstawowej w Grabowie nad Wisłą. 

 

Ad. 12.  

Pani Ewa Molenda – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Przyłęku zapoznała radnych  

z pismem z dnia 9 lipca 2008 roku dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Wisłą  

z prośbą o zabezpieczenie środków finansowych na płace i pochodne dla kucharki (na miesiąc 

grudzień) i ½ etatu intendentki, jak również wydatki, takie jak: energia, woda, gaz, związane  

  z koniecznością uruchomienia stołówki na prowadzenie dożywiania dzieci, począwszy od  

1 września 2008 roku. Radni  przychylili się do prośby dyrektora PSP w Grabowie nad Wisłą. 

W dalszej części obrad Pani Mirosława Witczak szczegółowo omówiła zmiany do budżetu 

gminy 2008 roku zawarte w projekcie uchwały budżetowej. Po dodatkowych złożonych wyjaśnieniach 

przez Skarbnika Gminy, Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 223/XXVII/08 w sprawie 

wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku, w której między innymi zabezpieczono środki na 

zakup sprzętu do gry w piłkę nożną i siatkówkę. Udzielając odpowiedzi na pytanie radnego Zbigniewa 

Sucheckiego, Pan Marian Kuś – Wójt Gminy Przyłęk wyjaśnił, że bloki startowe i skocznia dla 

Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej zostaną zakupione w przyszłym roku, a zwiększony 

koszt zakupu siatek i bramek do piłki nożnej i siatkowej wynika z konieczności posiadania atestu na ten 

sprzęt. 

 

Ad. 13. 

Prowadząca obrady poprosiła Panią Elżbietę Madejską – Wiceprzewodniczącą o zapoznanie 

radnych z pismem, które wpłynęło od Komendy Powiatowej w Zwoleniu w sprawie powołania patroli 

społecznych wspomagających policję. 

Po uzgodnieniu stanowiska radni nie wyrazili zgody na powołanie proponowanych patroli 

społecznych. Zenon Marsula zwrócił się z prośbą do Pana Wójta o porównanie 800 metrów drogi na 

trasie Pająków–Piskorów, a następnie Marek Stępień poinformował, że w Babinie w dalszym ciągu nie 

ma tablicy z nazwą miejscowości. Pan Janusz Stawski prosił o przekazywanie informacji radnym  

o terminie pracy równiarki na terenie danego sołectwa, gdyż tylko wtedy będzie on mógł dopilnować 

wykonania zgłaszanych potrzebnych prac w tym zakresie. 

 

Ad. 14.  

Wójt Gminy zapoznał zebranych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Oddział w Radomiu, dotyczącą budowy oczyszczalni ścieków przydomowych, w której stwierdzono, że 

gmina nie może inwestować w prywatną własność rolnika. Dlatego też powiedział, że taniej będzie, 



jeśli rolnicy wybudują szczelne szamba z możliwością wywozu nieczystości do oczyszczalni zrzutowej 

na terenie gminy. Ponadto szczegółowo omówił zadania inwestycyjne już wykonane i te, które są  

w toku realizacji, zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym do projektu budżetu na 2008 rok. 

Poinformował również radnych o tym, że w dniu dzisiejszym zostanie podpisana umowa z Bankiem 

Spółdzielczym w Zwoleniu w sprawie zaciągnięcia kredytu na remonty dróg. 

Nawiązując do podjętej uchwały w sprawie zakupu nieruchomości na dzisiejszej sesji, wyjaśnił, 

że wykupując 0,09 ha od Pana Jarosława Matejka, staniemy się właścicielami drogi dojazdowej do 

planowanej kładki 3-metrowej na rzece Zwolence w miejscowościach: Andrzejów–Kijanka. 

Poinformował, że przy realizacji tego zadania musimy zostawić bród na rzece tak, aby rolnicy mogli 

przejechać kombajnem, wozem z sianem itp. Poprosił radnych, aby obejrzeli wysypane kruszywo przy 

budynku Publicznego Gimnazjum w Przyłęku i zdecydowali, czy nie lepiej zakupić kruszywo droższe 

lecz lepszej jakości w ilości 3 000 ton z firmy ”Kruszywo-Sort” – Radom- jako drugiego oferenta z 

przetargu. „Kruszywo-Sort oferowało kruszywo z bieżącej produkcji. Wójt przekazał także informację 

o odbytym przetargu na budynek po byłej szkole w Ławeczku Starym, z którego wycofał się jedyny 

oferent. Dlatego też zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 

jednolity: DzU z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) musimy obniżyć cenę o 20 proc. kwoty 

wyjściowej, tj. 209 tys. zł, i ogłosić przetarg ponownie. Ponadto poinformował, że nie będzie wyrażał 

zgody na to, aby dzieci pięcio- i sześcioletnie uczęszczały do szkół poza terenem naszej gminy. 

Nadmienił, iż w roku szkolnym 2008/2009 dowóz młodzieży będzie zabezpieczony w 100 proc. 

(czterema autobusami) przez Pana Czesława Iwańskiego, który wygrał przetarg. Jeden autobus szkolny 

jako mienie ruchome na podstawie zarządzenia Wójta będzie sprzedany w trybie przetargowym – został 

już wyceniony przez rzeczoznawcę na kwotę 15.700,00 zł. Drugi autobus pozostanie na stanie Urzędu 

Gminy i będzie wykorzystywany m.in. na pogrzeby i wesela, wyjazd dzieci na basen, do kina, na 

wycieczki itp.  

Ponadto zwrócił się do sołtysa z Mszadli Nowej z prośbą o podjęcie decyzji przez mieszkańców 

o ewentualnym przeniesieniu przystanku, który stoi naprzeciwko sklepu spożywczego otwartego nawet 

do późnych godzin nocnych, a zaśmiecany jest przez osoby nadużywające alkoholu. Nadmienił, że ten 

sam problem dotyczy mieszkańców Lucimii. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Wiceprzewodnicząca Rady Gminy w Przyłęku 

Pani Ewa Molenda zamknęła obrady XXVII sesji V kadencji Rady Gminy w Przyłęku. 

 

Na tym protokół zakończono.        

Protokołowała     Wiceprzewodnicząca Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak            Ewa Molenda  


