Uchwała nr 333/XLVIII/10
Rada Gminy w Przyłęku
z dnia 25 stycznia 2010 roku

w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na podstawie atr.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 roku
nr 64 poz.593 z póź. zm. ), Program Komisji Europejskiej oraz przyjętym przez Samorząd
Województwa Mazowieckiego i Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Planem działania na rok 2010, uchwala się co następuje:
§ 1.
1.Gmina Przyłęk przystępuje do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjętego decyzją nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007
roku Komisji Europejskiej.
2.Udziela się pełnomocnictwa Pani Marii Madejskiej Kierownikowi Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przyłęku do realizacji projektu ,,Powrót do pracy”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
§ 2.
Gmina Przyłęk przeznacza na realizację programu realizowanego w ramach Poddziałania
7.1.1 w 2010 roku środki finansowe jako wkład własny w wysokości:
12 116,08 (słownie: dwanaście tysięcy sto szesnaście złotych 09/100) – środki te
zabezpieczone są w dziale 852, rozdziale 85214, paragrafie 3119 na realizację projektu
w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Kwota dotacji w wysokości 103,275,25 zł zabezpieczona jest w dziale 852 rozdział 85219
w następujących paragrafach:
Dochody
§ 2008 – 98 082.64
§ 2009 – 5 192,61
Wydatki
§ 4018 – 37 228,65
§ 4019 – 1 970,92
§ 4048 – 2 047,38
§ 4049 – 108,39
§ 4118 – 6 256,66
§ 4119 – 331,24
§ 4128 – 962,26

§ 4129 – 50,94
§ 4178 – 4 178,77
§ 4179 – 221,23
§ 4218 – 641,06
§ 4219 – 33,94
§ 4308 – 44 298,59
§ 4309 – 2 345,22
§ 4418 – 1 424.58
§ 4419 – 75,42
§ 4448 – 1 044,69
§ 4449 – 55,31

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

Uchwała Nr 334/XLVIII/10

Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie zmian uchwały nr 208/XXV/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 16 czerwca 2008
roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Gminy Przyłęk

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 45 ust. 1, 5 i 8
i art. 45 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej
(tekst jednolity: Dz.U.2007 r. Nr 14 poz.89 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 2 i 3 Statutu
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w
Załazach zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy w Przyłęku Nr 58/VI/2007 z 16 marca 2007
r. wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr 74/VIII/07 z 27 kwietnia 2007 r. (DzUrz
Województwa Mazowieckiego z 28 czerwca 2007 r. Nr 121 poz.3154 oraz Nr 159 poz. 4342
z dnia 14 sierpnia 2007 r.) – Rada Gminy w Przyłęku uchwala, co następuje:
§ 1.
W
uchwale
nr
208/XXV/08
Rady
Gminy
w
Przyłęku
z
dnia
16 czerwca 2008 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk w § 1 pkt 2 - zamiast dotychczasowego wpisu ”Członek –

Barbara Dąbrowska” wprowadza się nowy zapis w brzmieniu „Członek – Stanisława
Krakowiak”
§ 2.
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący R a d y G m i n y
Wojciech Szmajda

Uchwała Nr 335/XLVIII/10
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego i dróg w Gminie Przyłęk.
Podstawa prawna :
art. 7 ust.1 pkt.2 i art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U z 2001 r. Nr.142 poz.1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 18 ust.1
pkt.2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr.89 poz. 625 z późniejszymi
zmianami).
Rada Gminy w Przyłęku, po zapoznaniu się z informacją Wójta o stanie istniejącym
oświetlenia ulicznego i dróg oraz wielkościach kwot wydatkowanych z budżetu Gminy na
utrzymanie systemu oświetlenia ulicznego i dróg stwierdza, że istniejący stan oświetlenia
ulicznego i dróg nie zapewnia mieszkańcom Gminy właściwego oświetlenia, bezpieczeństwa
w porze nocnej oraz z uwagi na przestarzałe i nieekonomiczne urządzenia oświetleniowe
poważnie obciąża budżet Gminy .
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy w Przyłęku uchwala co następuje :
§ 1.
Modernizację systemu oświetlenia, jako zadanie wieloletnie, wykonać ze środków
uzyskanych z oszczędności w zużyciu energii elektrycznej i obniżenia kosztów konserwacji
systemu, po wykonaniu i zakończeniu modernizacji.
§ 2.
1. Modernizacja oświetlenia stanowi zadanie inwestycyjne wieloletnie.
2. Wartość inwestycji, na podstawie (kosztorysu inwestorskiego opracowanego założenia
wykonania modernizacji oświetlenia) ustalono na kwotę 755.182,26 złotych brutto.
3.

Szacunkowy okres spłaty wykonanej inwestycji,
|w zużyciu energii elektrycznej, wynosi 36 miesięcy.

z

uzyskanych

oszczędności

§ 3.
Postanawia się :
Dokonać wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych,
który :
a) - wykona i sfinansuje inwestycję ze środków własnych,
b)- ustali harmonogram spłat za wykonaną inwestycję w miesięcznych ratach,
z zachowaniem warunku bilansowania spłat w roku budżetowym ze środkami
przeznaczonymi na realizację oświetlenia dróg w budżecie Gminy Przyłęk.

§ 4.
Do czasu całkowitej spłaty, wykonanej i sfinansowanej przez Wykonawcę, modernizacji
systemu oświetlenia ulicznego i dróg, planować należy
w budżecie Gminy Przyłęk , środki finansowe na poziomie roku, w którym została wykonana
modernizacja, z corocznym uwzględnianiem zmian na te cele.
§ 5.
Wykonanie uchwały w zakresie :
- przeprowadzenia procedury postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
modernizację oświetlenia i wybór Wykonawcy,
- zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą na okres całkowitej spłaty inwestycji,
powierza się Wójtowi Gminy Przyłęk.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

Uchwała Nr 336/XLVIII/10
Rady Gminy w Przyłęku
z dnia 25 stycznia 2010 roku
w sprawie: prac nad projektem uchwały budżetowej.

Na podstawie art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.
1240) i art. 53 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.(tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) – Rada uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Materiały planistyczne niezbędne do opracowania projektu budżetu na kolejny rok budżetowy
przygotowywane są przez jednostki organizacyjne Gminy.
2. Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają zestawienia planowanych dochodów
i wydatków, związanych z realizacją ustawowych zadań w terminie do dnia 30 września.
§ 2.
Wnioski dotyczące projektu budżetu na rok następny mogą być składane do Wójta Gminy do dnia
20 września .
§ 3.
1.

Wójt Gminy przedkłada projekt
budżetu
Radzie Gminy do dnia
15 listopada poprzedzającego rok budżetowy.
2. Projekt budżetu Wójt Gminy przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie do
dnia 15 listopada – celem zaopiniowania.
§ 4.
1. Przewodniczący Rady Gminy niezwłocznie przesyła projekt budżetu wraz
z materiałami informacyjnymi do zaopiniowania stałym komisjom Rady.
2. Komisje Rady w terminie 14 dni od daty otrzymania materiałów odbywają posiedzenia, na
których formułują na piśmie swoje opinie o projekcie budżetu.
3. Komisja proponująca wprowadzenie nowego wydatku lub zwiększenia wydatku
przewidzianego w projekcie zobowiązana jest wskazać źródło finansowania.
4. Opinie komisji przedstawione są Komisji właściwej do spraw budżetu, która
w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich otrzymania, formułuje ostateczną opinię
i przedkłada ją Wójtowi Gminy.
5. W posiedzeniu Komisji właściwej do spraw budżetu opiniującej projekt budżetu uczestniczą
przewodniczący pozostałych Komisji.
§ 5.
1. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji ds. budżetu przekazaną przez
Przewodniczącego Rady Gminy oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 7
dni przedkłada Radzie Gminy projekt budżetu z przyjętymi poprawkami.
2. Nieuwzględnione w projekcie budżetu wnioski wymagają uzasadnienia Wójta.
§ 6.
Porządek sesji budżetowej winien zawierać następujące punkty:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem ,
odczytanie opinii komisji i wniosków radnych,
odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie opinii komisji i wniosków radych,
dyskusję nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.
§ 7.

1. Określa się następującą szczegółowość projektu budżetu:
1) w zestawieniu tabelarycznym dochodów budżetu szczegółowość wg
działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na dochody bieżące
i majątkowe,
2) w zestawieniu tabelarycznym wydatków budżetu szczegółowość wg
działów, rozdziałów, paragrafów z podziałem na wydatki bieżące
i majątkowe
§ 8.
Do projektu uchwały budżetowej Wójt Gminy dołącza objaśnienia (część opisową) do projektu
uchwały.
§ 9.
1. Objaśnienia do projektu budżetu winny zawierać:
1) w zakresie dochodów – szczegółowe omówienie poszczególnych źródeł dochodów
i ich kalkulacji,
2) w zakresie wydatków – szczegółowe uzasadnienie poszczególnych rodzajów
wydatków z wyodrębnieniem:
a) wydatków jednostek budżetowych i wydatków na zadania budżetu
z wyszczególnieniem wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz
wydatków rzeczowych,
b) dotacji udzielanych z budżetu,
c) wydatków na inwestycje,
d) wydatków na zadania administracji rządowej zlecone powiatom,
3) omówienie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego oraz
rozchodów związanych z ewentualnymi spłatami zaciągniętego długoterminowego
kredytu bankowego i pożyczek,
4) w zakresie środków pozabudżetowych omówienie źródeł przychodów oraz wydatków,
5) informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmujących między innymi:
a) nazwę zadania inwestycyjnego i okres realizacji,
b) łączne koszty finansowe,
c) planowane wydatki w danym roku
d) wskazanie jednostki organizacyjnej realizującej program lub koordynującej
wykonanie programu
2. Objaśnienia do projektu budżetu winny być odniesione do przewidywanego wykonania roku
poprzedniego ze szczególnym uwzględnieniem odchyleń od planowanych w roku ubiegłym
oraz uwzględnieniem prognozowanych cen towarów i usług, inflacji itp.

§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 11.
Traci moc Uchwała Nr 327/XXXXVII/09 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 31 grudnia 2009 roku
w sprawie: ustalania trybu prac nad projektem budżetu Gminy Przyłęk z dniem 1 stycznia 2010 roku.
§ 12.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku
i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Przyłęku.

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

