
Protokół nr 7/11 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 18 maja 2011 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 13 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 86,67% (zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). Posiedzenie rozpoczęto o godz. 11.00. 
Radni nieobecni usprawiedliwieni: 

1. Zbigniew Suchecki 
2. Mirosław Koniarz 

 
Przebieg sesji: 
Obrady VII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda  
– przewodniczący Rady. 

Na początku obrad przewodniczący dokonał otwarcia sesji i powitał radnych oraz 

Pana Wójta. Następnie na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach 

uczestniczy 13 radnych, co stanowiło kworum wymagane do podejmowania prawomocnych 

uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (DzU nr 142 poz. 1591 z 2001 r.  

z późn. zm.). Prowadzący obrady poinformował, że porządek obrad VII sesji nadzwyczajnej 

Rady Gminy został radnym doręczony przed sesją wraz z materiałami będącymi przedmiotem 

obrad. Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do 

zaproponowanego porządku obrad. Radni nie wnosili uwag ani wniosków, w związku z czym 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne i stwierdził, że porządek obrad VI sesji 

nadzwyczajnej Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji. 

2. Przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. 

4. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na  

rok 2011 – projekt 

5. Zapytania i interpelacje 

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelację 

7. Zamknięcie obrad 

 



 

Ad. 3.  

Bez uwag i zastrzeżeń (w głosowaniu jawnym) Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

protokół z VI sesji. 

 

Ad. 4. 

 Wójt Gminy wyjaśnił radnym, że sesja nadzwyczajna została zwołana celem nadania 

zadaniom inwestycyjnym budżetu gminy 2011 roku takiego brzmienia, na jakie Gmina 

otrzymała wstępnie dwie Promesy – na dofinansowanie w ramach podziału środków na 

usuwanie skutków klęsk żywiołowych następujących zadań: 

1. Przebudowa drogi Andrzejów (Borowiec) przez wieś dł.310 m. 

2. Przebudowa drogi dojazdowej do wałów przeciwpowodziowych oraz pól  

w miejscowości Lucimia dł. 1150 m 

3. Przebudowa drogi gminnej Andrzejów – Andrzejów (Borowiec) dł. 950 m 

4.  Przebudowa drogi gminnej Lucimia przez wieś – 2 odcinki dł. 422 m,  

Przekazał, że dotacje zostaną udzielona na podstawie umowy zawartej z jednostką samorządu 

terytorialnego po przekazaniu przez nią, do dnia 29 kwietnia 2011 r. i 31 maja 2011 r., 

stosownych dokumentów. Wysokość dotacji wynosić będzie 320 000 zł (promesa dotycząca 

poz.1-3) i 110 000 zł (promesa dotycząca poz. 4), nie więcej jednak niż: „wartość zadania po 

udzieleniu zamówienia publicznego, w przypadku zadań związanych z usuwaniem skutków 

powodzi mającej miejsce w 2010 r., jeżeli gmina została ujęta w rozporządzeniu Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie gmin, w których stosuje się szczególne zasady 

odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych  

w wyniku działania żywiołu, a także szczególne zasady gospodarowania terenów oraz zasady  

i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi (Dz.U. Nr 5, poz.14)”.  

Radni nie zgłaszali uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy  

w Przyłeku jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 50/VII/11  

Ad. 5 – 6. 

Interpelacji i zapytań radnych nie było. 

 



Ad. 7. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku 

– pan Wojciech Szmajda dziękując wszystkim za przybycie – zamknął obrady VII sesji 

nadzwyczajnej VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 11.45. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


