
Protokół nr 49/10 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 23 lutego 2010 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 14 radnych. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.  

Nieobecny usprawiedliwiony Janusz Stawski. 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 10.00. 

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

Witczak – Skarbnik Gminy oraz Sławomir Pastuszko – Dyrektor Publicznego Gimnazjum  

w Wólce Zamojskiej. 

Otwarcia XLIX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech 

Szmajda, przewodniczący Rady Gminy, który na wstępie powitał Sławomira Pastuszkę oraz 

wszystkich przybyłych. Stwierdził, że w sesji uczestniczy13 radnych, co stanowi wymagane 

kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawił projekt porządku obrad,  

a następnie poddał go pod głosowanie. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jednogłośnie przyjęto następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokółu z poprzednich sesji, tj. XLVII, XLVIII, sesji 

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przyłęku – projekt  

nr 1 

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy  

w Przyłęku – projekt nr 2 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości 

Babin na lata 2008 – 2018” – projekt nr 3 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 162/XVIII/07 Rady Gminy w Przyłęku  

z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyłęk na 

lata 2007– 2013” – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego – projekt nr 5 

9. Podjęcie uchwał budżetowych 

10. Interpelacje, wnioski i zapytania 



11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

Ad. 3. 

Bez uwag i zastrzeżeń przyjęto jednogłośnie protokoły z poprzednich, tj. XLVII  

i XLVIII, sesji. 

 

Ad. 4.–5. 

Prowadzący obrady poddał kolejno pod głosowanie projekty uchwał nr 1 i 2, które 

zostały opracowane przez członków stałych Komisji Rady Gminy na posiedzeniach.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujące 

uchwały: nr 338/XLIX/10 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy w Przyłęku  

i 339/XLIX/10 w sprawie uchwalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Przyłęku. 

 

Ad. 6.–7. 

Wójt Gminy poinformował radnych o konieczności uaktualnienia zatwierdzonego 

„Planu Odnowy Miejscowości Babin na lata 2008–2013”, polegającej na wydłużeniu okresu 

obowiązywania planu do 2018, który stanowić będzie jeden z załączników do wniosku  

o przyznanie dotacji na budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego  

w Babinie. Nadmienił, że termin składania wniosków ostatecznie upływa 28 lutego 2010 r. 

Ponadto dodał, iż środki finansowe na to zadanie inwestycyjne  (łączny koszt realizacji 500 

tys. zł) pochodzić będą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a wniosek będzie złożony 

do Lokalnej Grupy Działania  „Leader” (na kwotę 304 tys. zł) Stowarzyszenia „Dziedzictwo  

i Rozwój” w Zwoleniu, pozostała kwota ze środków własnych. Stwierdził, że należy także 

dokonać zmian w załączniku „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyłęk”, aby dostosować 

zadania inwestycyjne już wykonane (od 2007 r. do 2009 r.) i te planowane w rozbiciu na 

realizację w poszczególnych latach, ponieważ uaktualniony plan będzie również stanowić 

załącznik do składanego wniosku. Następnie omówił wprowadzenie zmian w zaplanowanych 

już zadaniach inwestycyjnych w planie i nowych proponowanych przez radnych. 

Wojciech Szmajda kolejno poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 3 i 4. W wyniku 

głosowania jednogłośnie Rada Gminy przyjęła uchwały nr: 

340/XLIX/10 w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Planu Odnowy Miejscowości Babin na 

lata 2008–2018” oraz 341/XLIX/10 w sprawie zmiany uchwały nr 162/XVIII/07 Rady Gminy  

z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Przyłęk na 

lata 2007–2013”. 

 



Ad. 8. 

Wójt Gminy przekazał informację o upływającym terminie ustosunkowania się do 

ewentualnego wyodrębnienia funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na 2010 r. Prosił  

o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Radę Gminy, ponieważ musi być ono przesłane  

w formie uchwały do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji radni zdecydowali, aby nie wyodrębniać takiego 

funduszu w budżecie Gminy na rok budżetowy 2010. Rada Gminy poprzez głosowanie 

jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 342/XLIX/10 w sprawie wyodrębnienia funduszu 

sołeckiego. 

 

Ad. 9. 

Mirosława Witczak przedstawiła i szczegółowo omówiła dwa projekty uchwał 

budżetowych: 

- w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010, w której m.in. zwiększono plan 

wydatków: w dziale 600 – Transport i łączność na odśnieżanie dróg (o 39 544 zł), w dziale 

801  

– Oświata i wychowanie na dotację (8200 zł) dla 2 dzieci uczęszczających do przedszkola  

w Zwoleniu z naszego terenu, w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  

(o 10 215,22 zł) – to środki powstałe w wyniku likwidacji Gminnego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  

(o 18 tys. zł) na zakup usług i materiałów. Pomniejszono natomiast plan dochodów w dziale 

758 – Różne rozliczenia, tj. subwencję oświatową o 21 613 zł. Zwiększono dochody w dziale 

921  

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o 15 497 zł – zwrot dotacji z Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Przyłęku, w dziale – 758 o kwotę 5360 zł – część równoważąca subwencji 

ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów – oraz w dziale 852 – Pomoc społeczna  

o  16 500 zł  

– zwrot z funduszu alimentacyjnego  

- w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. z tytułu wprowadzenia wpływów i wydatków 

związanych z gromadzeniem środków ze spłat i z kar za korzystanie ze środowiska, w której 

to w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska 

(było 10 215,22 zł) zwiększono plan dochodów i wydatków o tę kwotę. Radni zaakceptowali 

wprowadzone zmiany i w wyniku przeprowadzonego głosowania przyjęli jednogłośnie 

uchwały nr: 



344/XLIX/10 w sprawie zmian w budżecie na 2010 r. z tytułu wprowadzenia wpływów  

i wydatków związanych z gromadzeniem środków z spłat i kar za korzystanie ze środowiska  

i 345/XLIX/10 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010. 

 

Ad. 10. 

Głos zabrał Mirosław Koniarz, który podziękował Wójtowi za sprawną organizację 

odśnieżania dróg tej zimy i dodał, że były również odśnieżane nawet polne drogi. Nadmienił, 

że w Janowcu nawet nie był odśnieżony parking koło kościoła. Miał jedną uwagę dotyczącą 

wykonania dwóch zajazdów przy następnym odśnieżaniu na drodze Mszadla Nowa – Mszadla 

Dolna, gdyż jest to długi odcinek drogi, na którym nie mogły mijać się samochody. Pozostali 

radni również dziękowali Wójtowi za sprawną organizację odśnieżania dróg. 

 

Ad. 11. 

Wójt Gminy przekazał radnym, że Gmina poniosła już duże koszty związane  

z odśnieżaniem. Obecnie jest to około 65 tys. zł (wynajęcie sprzętu, praca strażaków oraz 

paliwo). Zapoznał radnych z informacjami, jakie się ukazały na forum dyskusyjnym  Echa 

Dnia w sprawie krzyża na cmentarzu w Łagowie i podjętej przez niego decyzji, aby 

odrestaurowany krzyż wrócił na miejsce cmentarza w Łagowie i był wkomponowany  

w pomnik lotnika. Nadmienił, że Gmina oczekuje na powrót z renowacji postaci Chrystusa  

i oprawę zdjęcia lotnika, a w najbliższym czasie zostanie wykonany projekt pomnika lotnika  

i sapera, który zostanie przedłożony Radzie Gminy.  

Głos zabrał Sławomir Pastuszko, który odczytał radnym wniosek wraz  

z uzasadnieniem Rady Pedagogicznej o nadaniu imienia kpt. pilota Tadeusza 

Sędzielowskiego Publicznemu Gimnazjum w Wólce Zamojskiej (w załączeniu do protokołu). 

Zebrani zaaprobowali ten pomysł i po przygotowaniu projektu uchwały w tej sprawie,  

w wyniku przeprowadzonego głosowania przez prowadzącego obrady, Rada Gminy przyjęła 

uchwałę nr 343/XLIX/10 w sprawie nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Wólce 

Zamojskiej. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady XLIX sesji nadzwyczajnej V kadencji Rady Gminy  

w Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


