
 

Protokół nr 36/2013 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 23 września 2013 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

Przebieg sesji 

Obrady XXXVI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech 

Szmajda, Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał 

wszystkich zebranych. Przewodniczący obrad stwierdził, że dzisiejsze obrady zostały zwołane 

na wniosek Wójta Gminy Przyłęk. W głosowaniu jawnym radni przyjęli jednogłośnie  

do realizacji następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji; 

2. Przyjęcie porządku obrad; 

3. Uchylenie Uchwały nr 214/XXXIV/13 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospo- 

darowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso w sprawie – projekt nr 1; 

4. Uchylenie Uchwały nr 215/XXXIV/13 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych  
na dotację celową z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą 
„Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk” – projekt nr 2; 

5. Uchylenie Uchwały nr 216/XXXIV/13 w sprawie przystąpienia Gminy Przyłęk jako 

partnera do realizacji projektu „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans 



edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki na lata 2007‒2013 – projekt nr 3; 

6. Zapytania i interpelacje; 

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje; 

8. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3.–5.  

 Skarbnik Gminy poinformowała o konieczności uchylenia w trybie pilnym trzech 

uchwał podjętych na sesji w dniu 26 sierpnia 2013 r. na podstawie informacji przekazanej  

w piątek przed godziną 15.00 przez organ nadzorujący Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Radomiu. Z uwagi na termin ustalenia kolegium w Warszawie na 24 września 2013 r.,  

a kolejny termin kolegium przekroczy 30-dniowy okres opiniowania uchwał, należy dokonać 

uchylenia uchwał 23 września 2013 r. Po ostatecznym uzgodnieniu zastrzeżeń i uwag 

uchwały te zostaną poprawione i przedłożone do akceptacji Radzie Gminy na zaplanowanej 

sesji zwyczajnej w dniu 25 września 2013 r. Między innymi w Uchwale nr 214/XXXIV/13 

winny być imiennie wyznaczeni inkasenci oraz termin rozliczenia inkasentów powinien być 

zgodny (spójny) z podjętą uchwałą o terminie wnoszenia opłat za odbiór odpadów 

komunalnych. Uchwały nr 215 i 216/XXXIV/13 nie powinny określać wartości 

zabezpieczenia środków finansowych, ponieważ środki są zabezpieczone w uchwale 

budżetowej i WPF na lata 2013‒2020. Ponadto uchwała intencyjna jest konieczna, ale nie 

powinna trafić do opiniowania.  

Dariusz Dusiński oznajmił, że są jakieś wytyczne sporządzania uchwał i zapytał, czy 

są one robione metodą prób i błędów. 

Udzielając odpowiedzi, Skarbnik Gminy wyjaśniła, że czterech kolegiantów sprawdza 

uchwały i każdy z nich zajmuje inne stanowisko. Zadania związane z gospodarką odpadami 

komunalnymi są też nowością dla nadzorujących i zmuszają ich do wypracowania wspólnego 

stanowiska. Gmina jest w tej dobrej sytuacji, że ma możliwość uchylenia tych uchwał  

w terminie 30-dniowym i, co najważniejsze, we własnym zakresie. Inni są kierowani 

bezpośrednio na kolegium do Warszawy. 

Wójt Gminy dodał, że po wyborach sołtysów (za rok, jeśli chociaż jeden sołtys się 

zmieni) Rada Gminy zmuszona będzie ponownie podjąć uchwałę. Do tej pory wszystkie 

uchwały określały wartości zabezpieczenia środków finansowych i nikt tego nie negował. 



Po zakończonej dyskusji Wojciech Szmajda przeprowadził kolejno głosowania jawne 

projektów uchwał nr 1‒3, w wyniku których Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę  

nr 224/XXXVI/13 w sprawie uchylenia uchwały, Uchwałę nr 225/XXXVI/13 w sprawie 

uchylenia uchwały oraz Uchwałę nr 226/XXXVI/13 w sprawie uchylenia uchwały. 

 

Ad. 6.–7. 

 Radni nie składali interpelacji i zapytań. 

 

Ad. 8. 

 Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XXXVI sesji 

nadzwyczajnej VI kadencji Rady Gminy o godz. 9.30. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak    Wojciech Szmajda 


