
Protokół nr 7/2015 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku 

w sali Urzędu Gminy 

 

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. 8.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

Przebieg sesji 

Obrady VII sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech 

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

władz gminnych oraz radnych. Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach 

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

zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594. z późn. zm.). Odczytał 

porządek dzienny obrad, a następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski 

do porządku obrad. Radni nie zgłosili uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

przyjęto następujący dzienny porządek obrad: 

1.Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie zmian w Uchwale Nr 35/V/15 w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 

2015 

5. Zamknięcie obrad 

 

Głosowanie nad porządkiem obrad: obecnych na sali w trakcie głosowania 15radnych,  

15 osób głosowało za. 

 

 



Ad. 3.  

 Wójt Gminy poinformował zebranych o konieczności zmniejszenia pomocy finansowej 

Starostwu Powiatu Zwoleńskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Przebudowa 

drogi powiatowej nr 4526W Łagów-Przyłęk w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy 

Przyłęk na 2015 r. z kwoty 150 tys. zł (wstępnie zabezpieczonej w budżecie na ten cel) do kwoty 

96 688 zł (wynikającej z przeprowadzonego przetargu na to zadanie).  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 1, w wyniku którego 

Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 44/VII/15 w sprawie zmian w Uchwale Nr 35/V/15 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej. 

 

Głosowanie nad porządkiem obrad: obecnych na sali w trakcie głosowania 15radnych,  

15 osób głosowało za. 

 

Ad. 2. 

 

Wójt Gminy wyjaśnił zwołanie sesji nadzwyczajnej z uwagi na pilną potrzebę wprowadzenia 

do budżetu nowego zadania inwestycyjnego związanego z koniecznością zakupu 4 szt. pomp na stację 

wodociągową w Lipinach, ponieważ uległy zniszczeniu 2 pompy podające wodę do sieci 

wodociągowej oraz w wyniku obniżenia się poziomu wody w studni nr 2 uległ spaleniu silnik przy 

pompie głębinowej – przekazano ją do remontu. Nastąpiła konieczność zakupu nowej pompy, która 

została natychmiast zainstalowana, aby przerwa w dostawie wody była jak najkrótsza. 

W związku z powyższym zadanie inwestycyjne pn. „Zakup zestawu pompowo-

hydroforowego dla stacji wodociągowej w miejscowości Załazy” zostanie przesunięte na rok 2016. 

Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej 

na 2015 rok – projekt uchwały nr 2, w której zwiększono dochody budżetu Gminy  

o 500 zł. Ustalono dochody o łącznej kwocie 19 832 789,31 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy 

również o kwotę 500 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 21 747 053,31 zł. Zwiększono wydatki 

inwestycyjne o 26 500 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 815 800 zł.  

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetowych na 2015 r. – zmiany, 

tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetowych na 2015 r. – zmiany, tj. Tabela nr 2 oraz Plan wydatków 

inwestycyjnych na rok 2015 – tabela nr 3. 

Radni nie zgłaszali uwag.  



Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 42, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 45/VII/15 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2015. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania  

15 radnych, 15 osób głosowało za. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, Wojciech 

Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady VII sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady 

Gminy Przyłęk o godz. 9.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


