
Protokół nr 32/08 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej w dniu 4 grudnia 2008 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan osobowy Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Obrady rozpoczęto o godz.14.00, a zakończono o godz. 15.10. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczył: Marian Kuś – Wójt Gminy. 

 

Otwarcia XXXII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku dokonał przewodniczący Rady 

Gminy – Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał przybyłych na sesję. Stwierdził on, że w sesji 

uczestniczy 13 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie zatwierdzili następujący porządek 

obrad: 

1. Otwarcie sesji; 

2. Zatwierdzenie porządku obrad; 

3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich sesji, tj. XXX i XXXI nadzwyczajnej; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 247/XXXI/08 Rady Gminy  

w Przyłęku z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania  

      Problemów Społecznych na lata 2008–2015 –  projekt nr 1; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przyłęk na 2009 rok 

 – projekt nr 2;  

6. Podjęcie uchwały budżetowej – projekt nr 3; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 242/XXXI/08 Rady Gminy  

w Przyłęku z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla 

członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub 

szkoleniach pożarniczych – projekt nr 4; 

8. Interpelacje, wnioski i zapytania; 

      9.  Odpowiedzi na  interpelacje i wnioski. 

     10.  Zamknięcie obrad.  

 

Ad. 3. 



 Bez uwag i zastrzeżeń zatwierdzono jednogłośnie protokoły z sesji XXX i XXXI. 

 
 
Ad. 4. 
   
 Po złożeniu przez Wójta Gminy wyjaśnienia do projektu uchwały nr 1, która wprowadza 

konieczne zmiany, zaproponowane przez Sebastiana Musiała – Konsultanta Regionalnego  

w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej, stwarzające możliwość realizacji zaplanowanych zadań  

z Poakcesyjnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich do przyjętej uchwały nr 247/XXXI/08  

z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych, Rada Gminy w Przyłęku przyjęła jednogłośnie uchwałę  

Nr 249/XXXII/08 w sprawie zmiany uchwały nr 247/XXXI/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia  

14 listopada 2008 r. w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 

2008–2015. 

 

Ad. 5. 

 Wójt omówił wprowadzone zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok, 

 które zostały uzgodnione z przedstawicielem Związku Nauczycielstwa Polskiego – projekt uchwały 

nr 2. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę  

nr 250/XXXII/08 w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli  

zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Przyłęk na 2009 rok. 

 

Ad. 6. 

Po szczegółowym omówieniu projektu uchwały budżetowej wprowadzającej zmiany po stronie 

dochodów i wydatków – projekt nr 3 przez – Skarbnika Gminy Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

uchwałę nr 248/XXXI/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2008 roku. 

 

Ad. 7.  

 W związku z obecnie przeprowadzanymi szkoleniami członków OSP w wymiarze 104 godzin 

 i po podliczeniu wydatków na wypłacenie ekwiwalentu za to szkolenie należałoby wypłacić około  

15 tys. złotych. Zaplanowane środki na OSP w budżecie gminy w rozdziale 75412  nie pozwalają na tak 

duży wydatek, tym bardziej że na początku roku 2009 zaplanowane jest już następne szkolenie. Dlatego 

też wnioskodawca – Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy projekt uchwały nr 4, który wprowadza 

zmiany do podjętej uchwały nr 242/XXXI/08 z dnia14 listopada 2008 r. polegające na ustaleniu 

zróżnicowanej wysokości ekwiwalentu, tj. za każdą godzinę udziału w szkoleniu 5 zł oraz 11 zł za 



udział w działaniu ratowniczy. Po wysłuchaniu wyjaśnień radni podzielili pogląd wnioskodawcy i 

podjęli jednogłośnie uchwałę 

nr 251/XXXII/08 w sprawie zmiany uchwały nr 242/XXXI/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia  

14 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

 

Ad. 8–9. 

 Wójt poinformował, że przeprowadzany remont garażu strażnicy OSP w Łagowie jest konieczny 

 ponieważ wiąże się z odbiorem ciężkiego samochodu, który nie mieści się w garażu. Należy więc 

pogłębić go, wylać beton, wstawić nowe drzwi , a przy okazji i okna. Przekazał, że odłączymy się od 

stacji wodociągowej w Brześcach dopiero po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie nowo 

wybudowanej  nitki wodociągowej. Dodał również, że uzupełniono i złożono wnioski z Regionalnego 

Programu Operacyjnego na dofinansowanie drogi Łaguszów–Mszadla Stara oraz  na drogę Lucimia 

–Andrzejów (Borowiec). Równocześnie stwierdził, że jeżeli wnioski na wymienione drogi nie przejdą 

realizacja tych zadań inwestycyjnych będzie finansowana z własnych środków gminy. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku – Pan 

Wojciech Szmajda zamknął obrady XXXII nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady Gminy  

w Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

 

        

Protokołowała        Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak       Wojciech Szmajda  

 

 

 


