
Protokół nr 35/09 

obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej w dniu 23 lutego 2009 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan osobowy Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 15 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Obrady rozpoczęto o godz. 12.00, a zakończono o godz. 14.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Marian Kuś – Wójt Gminy, Mirosław 

Madejski – Zastępca Wójta i Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy. 

 

Otwarcia XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał przewodniczący Rady 

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

uczestniczy 15 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. 

Prowadzący obrady przedstawił porządek obrad W wyniku przeprowadzonego głosowania radni 

jednogłośnie zatwierdzili następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Przedstawienie wniosków i opinii Komisji Rady Gminy 

4. Podjęcie uchwały nr 269/XXXV/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy 

Przyłęk – projekt nr 1 

5. Podjęcie uchwały nr 270/XXXV/09 w sprawie zawarcia umowy użyczenia nieruchomości 

znajdującej się w Rudkach na okres 10 lat – projekt nr 2 

6. Podjęcie uchwały nr 271/XXXV/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Rudki – projekt nr 3 

7. Podjęcie uchwały nr 272/XXXV/09 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania 

wierzytelności budżetowych gminy Przyłęk z tytułu należności pieniężnych, do których nie 

stosuje się przepisów ustawy – Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg  

w spłacaniu tych należności, a także organu do tego uprawnionego – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały nr 273/XXXV/09 w sprawie zmiany uchwały 258/XXXIV/09  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie przystąpienia Gminy do 

realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – 

projekt nr 5 

9. Podjęcie uchwały budżetowej 



10. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej XXXIV sesji 

11. Interpelacje, wnioski i zapytania 

12. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3. 

Elżbieta Madejska odczytała protokół nr 25/2009 z odbytego posiedzenia Komisji Budżetowej 

w sprawie podsumowania pracy za 2008 rok. Następnie Ewa Molenda przedstawiła podsumowanie 

pracy Komisji Gospodarczo-Oświatowej za 2008 rok zgodnie z protokołem nr 24/2009 z dnia 16 lutego 

2009 roku. 

 

Ad. 4. 

Prowadzący obrady poinformował radnych, że z dniem 1 stycznia 2009 roku weszła  

w życie nowa ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych i dlatego 

konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla Wójta, która uwzględnia zmiany 

nowych przepisów. Przedstawiony projekt uchwały nr 1 pozostawia wysokość poprzednio przyznanego 

wynagrodzenia na tym samym poziomie, ale już z nową podstawą prawną.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 

269/XXXV/09 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 5. 

Wójt Gminy Przyłęk przedstawił projekt uchwały nr 2, która upoważnia Wójta do zawarcia 

umowy użyczenia na grunt położony w miejscowości Rudki, gdzie znajduje się budynek użytkowy po 

byłej szkole podstawowej należący do Gminy, a wymagający remontu. Zaplanowano przeprowadzenie 

remontu tego obiektu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie ze sporządzoną dokumentacją 

Plan Odnowy Miejscowości Rudki. Ponieważ umowa użyczenia musi być zawarta na okres dłuższy niż 

3 lata, konieczna jest zgoda Rady Gminy. 

Prowadzący obrady poddał projekt uchwały nr 3 pod głosowanie, w wyniku którego Rada 

Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę nr 270/XXXV/09 w sprawie zawarcia umowy użyczenia 

nieruchomości znajdującej się w Rudkach na okres 10 lat. 

 

Ad. 6. 

Następnie Wójt złożył wyjaśnienia do projektu uchwały nr 3. Stwierdził, że przedłożony do 

akceptacji nowy Plan Odnowy Miejscowości Rudki na lata 2008–2013 zawiera poszerzony zakres 



planowanych zadań wraz ze zmianą kosztorysu. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy 

podjęła jednogłośnie uchwałę nr 271/XXXV/09 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości 

Rudki. 

 

Ad. 7.  

Wójt Gminy poinformował radnych o zaległych należnościach za centralne ogrzewanie 

pomieszczeń Posterunku Policji w Przyłęku. Nadmienił, że kryzys dotyczy wszystkich, łącznie  

z policją, i nie można umorzyć tej zaległości, dopóki nie zostanie podjęta stosowna uchwała. Dlatego też 

przedłożono radnym projekt uchwały nr 4. W wyniku przeprowadzonego głosowania została 

jednogłośnie przyjęta przez Radę Gminy uchwała nr 272/XXXV/09 w sprawie szczegółowych zasad i 

trybu umarzania wierzytelności budżetowych gminy Przyłęk z tytułu należności pieniężnych, do których 

nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacji podatkowej oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych 

należności, a także organu do tego uprawnionego.  

 

Ad. 8. 

Madejska Maria, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, omówiła 

projekt uchwały nr 5 wprowadzający zmiany w § 2 uchwały nr 258/XXXIV/09 Rady Gminy w 

Przyłęku z dnia 2 lutego 2009 roku, w którym to dokonuje się szczegółowego rozbicia wkładu 

własnego w wysokości 7976 zł na działy, rozdziały i paragrafy.  

 

Ad. 9.  

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały budżetowej wprowadzający zmiany do budżetu 

Gminy w roku 2009. W wyniku przeprowadzonego głosowania podjęto jednogłośnie uchwałę nr 

273/XXXV/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2009 rok, która uwzględnia 

ostateczny plan dotacji i subwencji oraz między innymi wprowadza środki na realizację projektu w 

ramach Poddziałania 7.1.1.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdziale 85 219 – Ośrodki pomocy społecznej w wysokości 67 

987,78 zł, zakupu rezerwowej pompy i kabla do studni przy hydroforni w Załazach  

i dofinansowanie kosztów pobytu dziecka z naszej gminy uczęszczającego do przedszkola  

w Zwoleniu. 

 

Ad. 10. 

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

 



 

 

Ad. 11. 

Prowadzący obrady udzielił głosu Mirosławowi Madejskiemu, Zastępcy Wójta, który przybliżył 

radnym sprawę budowy oczyszczalni przydomowych za około 6–7 tys. zł dla około 400–500 

gospodarstw domowych w pierwszym roku. Stwierdził, że sporządzeniem projektów łącznie z 

przeprowadzeniem badań geologicznych mogłaby się zająć firma warszawska. Jednak jest na to zbyt 

mało czasu (prace projektowe potrwają co najmniej 4 miesiące), a przedsięwzięcie jest zbyt kosztowne 

(do 2 tys. zł za 1 projekt), aby taką inwestycję planować na ten rok. Poinformował, że dopiero na 

podstawie wykonanych badań geologicznych można zaprojektować możliwy wariant budowy 

oczyszczalni dla danego gospodarstwa. Przekazał, że Gmina w tej chwili może wykonywać 

oczyszczalnie przydomowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, na którym jest tylko 6800 zł, a 

resztę należałoby uzupełnić pożyczką  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wypowiedź uzupełnił Wójt 

Gminy, który stwierdził, że najpierw musi być opracowany program gospodarki ściekami, a dopiero 

później planować oczyszczalnie. Proponował, aby budować szczelne szamba pod oczyszczalnię 

zrzutową. 

 

Ad. 12. 

Pan Marian Kuś poinformował zebranych o wydanym poleceniu wyłączenia w godzinach 

rannych oświetlenia ulicznego, zakupie do samochodu strażackiego marki Ford nowej przyczepki z 

plandeką, zleceniu wykonania projektu oświetlenia ulicznego dla Grabowa nad Wisłą na kwotę 30 tys. 

zł oraz możliwości zatrudnienia bezrobotnych również w roku bieżącym na sprzątanie lasów. 

Poinformował też zebranych w oparciu o portal internetowy Serwisu Samorządowego PAP, że 

posłowie odrzucili poprawkę dotyczącą przyznania wszystkim sołtysom diet w wysokości 200 zł, a 

przyjęte sprawozdanie nadzwyczajnej komisji wprowadza zmiany do projektu rządowego, dotyczące 

obowiązku podjęcia przez radę Gminy uchwały  

w sprawie funduszu sołeckiego bez obowiązku wyrażenia zgody na jego utworzenie. 

Przewodniczący obrad poprosił Elżbietę Madejską o odczytanie pisma z dnia  

13.02.2009 roku skierowanego do Wójta przez Komendę Powiatową Policji w Zwoleniu  

z prośbą o rozważenie możliwości zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 15 tys. zł  

w budżecie Gminy w 2009 roku na realizację zakupu pojazdów służbowych w ramach tzw. 

sponsoringu. 



Po zapoznaniu się z treścią tego pisma przystąpiono do głosowania wniosku w sprawie 

zabezpieczenia i przyznania kwoty 15 tys. zł dla policji na zakup samochodów służbowych.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy w Przyłęku nie zaakceptowała wniosku  

(12 osób głosowało przeciw, 3 osoby wstrzymały się). W trakcie dyskusji radni stwierdzili, że  

w roku bieżącym podjęli już zobowiązanie dofinansowania zakupu karetki pogotowia dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęku w wysokości  

30 tys. zł, które w dobie kryzysu jest już dużym obciążeniem dla budżetu Gminy, ponieważ nie 

wiadomo, jak będą kształtowały się dochody Gminy w roku bieżącym. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady XXXIV sesji V kadencji Rady Gminy Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała        Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak        Wojciech Szmajda 

 

 

 


