
Protokół nr 2/10 

obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 3 grudnia 2010 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku  

 

W sesji na 15 radnych uczestniczyło 15 osób (zgodnie z załączoną listą obecności),  

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

ustawy o samorządzie gminnym (DzU Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 11.00. 

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

Bocian – Sekretarz Gminy. 

Wojciech Szmajda, przewodniczący Rady Gminy, przed rozpoczęciem obrad serdecznie 

powitał zebranych biorących udział w sesji, a następnie dokonał otwarcia II nadzwyczajnej 

sesji VI kadencji. Odczytał następujący porządek obrad, który w wyniku głosowania został 

jednogłośnie przyjęty:  

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Ślubowanie Wójta 

4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia przewodniczącego Rady Gminy  

do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec Wójta 

Gminy Przyłęk – projekt nr 1 

5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przyłęk 

 – projekt nr 2 

6. Interpelacje, wnioski i zapytania 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Prowadzący obrady poprosił nowo wybranego wójta – elekta, wybranego w I turze  

w wyborach samorządowych w dniu 21 listopada 2010 r. o przystąpienie do aktu ślubowania. 

Pan Marian Kuś złożył ślubowanie wypowiadając: „Obejmując urząd wójta uroczyście 

ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko  



dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy”, dodając zdanie „Tak mi dopomóż 

Bóg”. 

Ad. 4. 

 Prowadzący obrady po odczytaniu projektu uchwały nr 1 poprosił radnych  

o zadawanie pytań i uwag do projektu. Następnie przeprowadził głosowanie, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 10/II/10 w sprawie upoważnienia 

przewodniczącego rady gminy do dokonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy 

wobec Wójta Gminy Przyłęk. 

Ad. 5. 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały nr 2. Zaznaczył, że 

przedłożone propozycje wynagrodzenia dla Wójta pozostawiono na poziomie poprzedniej 

kadencji. Z uwagi na to, iż radni nie zgłaszali uwag ani wniosków, przystąpił do procedury 

głosowania. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 11/II/10  

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przyłęk. 

Ad. 6.–7. 

 Wojciech Szmajda prosił radnych, żeby wyrazili zgodę na to, aby przed podjęciem 

uchwał na sesji nie czytać całości przedłożonych projektów uchwał, ponieważ każdy radny 

otrzyma je przed sesją i będzie mógł się z nimi zapoznać. Projekty uchwał będą również 

opiniowane na posiedzeniach komisji. Rada Gminy poprzez głosowanie jednogłośnie 

przychyliła się do przedstawionej propozycji. Prowadzący obrady przekazał, że w ciągu  

30 dni od złożenia ślubowania przez radnych są oni zobligowani do przedłożenia w tym 

terminie oświadczeń majątkowych. Ponadto prosił o wcześniejsze zgłaszanie nieobecności  

na sesjach czy posiedzeniach komisji, a także o punktualne stawianie się na obrady, ponieważ 

listy obecności są zabierane celem sporządzenia wypłat diet. Spóźnialscy (więcej niż  

15 minut) mogą zatem nie otrzymać należności za obrady.  

Wójt Gminy poinformował, że działka nr 313/7 w Załazach to nieużytek  

o powierzchni 0,66 ha, który „Fundacja o Pogodną Jesień Życia Ludzi Wsi Polskiej” nabyła 

przez zasiedzenie.  

Mirosław Koniarz prosił o interwencję w sprawie odśnieżenia drogi powiatowej  

w Kulczynie, ponieważ obecnie jest odśnieżony jeden pas drogowy (nie można się minąć)  



i mnóstwo śniegu na poboczach, którego nie usunie się bez użycia ciężkiego sprzętu.  

Wójt Gminy telefonicznie przekazał Staroście Zwoleńskiemu zgłoszony wniosek przez 

radnego. Przyłączający się do dyskusji, Dariusz Dusiński stwierdził, że według niego 

należałoby się dogadać ze Starostwem w Zwoleniu, które drogi odśnieża Gmina, a które 

Powiat. Odśnieżenie drogi gminnej wiąże się bowiem z koniecznością odśnieżenia najpierw 

drogi powiatowej (Gmina ponosi koszty odśnieżania niektórych dróg powiatowych). 

Stwierdził brak logiki w takim działaniu. Odpowiedzi udzielił Wójt, który oznajmił,  

że Starostwo zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych nie może dzielić zadania. 

Odśnieżanie dróg przez wykonawcę następuje w drodze przetargu. Ponadto dodał, że  

w Gminie o bardzo złym stanie technicznym są dwie drogi: Lipiny – Lucimia oraz Łagów 

Przyłęk. Radni powiatowi winni wymusić na Staroście Zwoleńskim złożenie wniosku  

o dotacje na remont drogi Lipiny – Lucimia do Wojewody (MSWiA). Przekazał informację 

dotyczącą naboru wniosków w roku bieżącym na następujące drogi powodziowe: w Lucimi – 

trzech odcinków dróg i dwie drogi Andrzejów – Borowiec z MSWiA, które są ujęte  

w protokole (może dostaniemy Promesę). Złożono wniosek na drogę Mszadla Dolna – Wólka 

Zamojska w ramach tzw. Schetynówkiz 50% dofinansowaniem z MSWiA, co ułatwi dojazd 

części mieszkańców do Gminy oraz usprawni dowóz dzieci do szkół. 

Beata Kędzierska zwróciła uwagę na brak siatek przeciwśniegowych przy drogach 

oraz brak połączenia drenażu rowów pod podjazdami, co powoduje zalewanie wodą parkingu 

przy Ośrodku Zdrowia w Załazach (nie spływa woda). Ponowiła temat sporządzenia  

na piśmie raportu w sprawie ściągalności środków Unii Europejskiej, który wykaże 

dotychczasową skuteczność pozyskiwania środków. 

Wójt Gminy stwierdził, że tylko przy drogach krajowych stawiane są siatki, a nie 

powiatowych. Ze względów oszczędnościowych posypywane są wyłącznie podjazdy  

i krzyżówki. Zwrócił uwagę na fakt corocznego dofinansowywania dróg powiatowych przez 

Gminę. 

Dariusz Dusiński zasygnalizował możliwość stworzenia drużyny juniorów na terenie 

Gminy, co wiązałoby się z niewielkimi wydatkami w ramach budżetu na 2011 rok.  

Wójt Gminy odpowiedział, że zamiast powoływać drużynę, trzeba najpierw dokonać 

rejestracji Ludowego Zespołu Sportowego, i dopiero wtedy można będzie zabezpieczyć 

środki.  



Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady II sesji nadzwyczajnej VI kadencji Rady Gminy  

w Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


