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Protokół nr 30/2017 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 31 października 2017 roku 

w sali narad Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100 proc. (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. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

3. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

4. Mirosław Madejski – Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego 

5. Sołtysi – 23 osoby 

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

 

Przebieg sesji 

Obrady XXX sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech Szmajda, 

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

gminnych oraz radnych i sołtysów. 

 Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że jest kworum wyma-

gane do podejmowania prawomocnych uchwał zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875). 

 

Ad. 2. 

Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są wnioski do porządku obrad.  

Radni nie mieli wniosków. 

Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

 2. Przyjęcie wniosków w sprawie ewentualnych zmian do porządku obrad  

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, XXIX, sesji  
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 4.  Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Przyłęk za rok szkolny 2016/2017 

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r. 

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

oraz zwolnień, w tym podatku 

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy”  

w Łaguszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. ppłk. AK Józefa Pawlaka 

„Brzozy” w Łaguszowie 

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie  

w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Heleny Długoszewskiej w Babinie 

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wi-

słą w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad 

Wisłą 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej w ośmioletnią Publiczną 

Szkołę Podstawową w Mszadli Starej 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 7 w sprawie wysokości stawek podatku od środków trans-

portowych 

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały nr 8 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną 

jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2018 r. 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 9 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Przyłęk 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 10 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-

nia usług w zakresie odbierania odpadów 

16. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 11 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na rok 2017 

17. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżeto-

wej na rok 2017  

18. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Narkomanii 

19. Przedstawienie informacji z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych za 2016 r. 

przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy, naczelników urzędów skarbowych oraz 

Wojewodę Mazowieckiego 

20. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

21. Zapytania i interpelacje 
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22. Wolne wnioski 

23. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

24. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

 Pan Wojciech Szmajda stwierdził przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. XXIXsesji. 

 

Ad. 4. 

Przewodniczące stałych komisji Rady Gminy kolejno zapoznały Radę Gminy z wnioskami 

wypracowanymi na posiedzeniach: 1) Komisji Rewizyjnej w dniu 27 października 2017 r. na podsta-

wie protokołu nr 32/2017, 2) Komisji Budżetowej w dniu 25 października 2017 r. zgodnie z protoko-

łem nr 32/2017, 3) Komisji Gospodarczo-Oświatowej w dniu 26 października 2017 r. w oparciu o pro- 

tokół nr 32/2017.  

 

Ad. 5.  

 Pan Mirosław Madejski przedstawił informacje o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Przyłęk za poprzedni rok szkolny 2016/2017, w którym funkcjonowały cztery szkoły podstawowe  

i dwa gimnazja. Powiedział, że odnośnie do wyników nauczania w szkołach podstawowych nie można 

się odnieść, dlatego że sprawdziany na zakończenie klas szóstych w tym roku się nie odbyły. Będą 

przeprowadzone dopiero w klasach siódmych. Wyniki nauczania w gimnazjach z terenu Gminy upla-

sowały się w środku tabeli w porównaniu z innymi. W jednym skrajnym przypadku zdecydowanie 

dominuje i wyróżnia się niepubliczne gimnazjum, tj. Liceum Ogólnokształcące w Zwoleniu, gdzie 

przyjmowani są uczniowie ze średnimi ocenami powyżej 4,5 (w zależności od naboru). Drugi skrajny 

przypadek to utworzone niepubliczne gimnazjum przy OHP, w którym młodzież kładzie nacisk na 

jego ukończenie. Gimnazjum w Przyłęku wyprzedza nieznacznie (o 7 punktów) to w Wólce Zamoj-

skiej. W jednym jest silniejsza strona humanistyczna, a w drugim matematyczna. Dowożono do szkół 

550 uczniów, koszt biletu za dowóz około 49 zł na ucznia. Porównywalna jest liczba dowożonych 

dzieci w obecnym roku szkolnym z podobną stawką. Dominują dwie szkoły, które mają osiągnięcia, 

tj. Publiczne Gimnazjum w Przyłęku skierowane na typowe konkursy pożarnicze, sportowe i bezpie-

czeństwo w ruchu drogowym, oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Babinie w rozwiniętych szerzej 

konkursach tematycznych. Szczegółowe informacje w rozbiciu na poszczególne placówki zostały 

przekazane radnym w wersji papierowej (w załączeniu do protokołu). 
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Ad. 6. 

Pan Marian Kuś, Wójt Gminy, przedkładając projekt uchwały nr 1, omówił zasady i obszary 

współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nadmienił, że zgodnie z paragrafem 5a. ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiota-

mi wymienionymi w art. 3 ust. 3 przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 ust. 5, roczny pro-

gram współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3.  

do 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Ogłoszenie o konsultacji pro-

jektu uchwały zostało zamieszczone na stronie internetowej urzędu, jak też sposób, miejsce i termin 

zgłaszania opinii. W wyznaczonym terminie konsultacji, tj. od 18 września do 10 października 2017 r. 

nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.  

Oznajmił, że wnioskowana przez Komisję Budżetową proponowana zmiana o rozszerzenie 

składu komisji konkursowej do opiniowana ofert w otwartych konkursach ofert, dotycząca powołania 

w jej skład przedstawiciela organizacji pozarządowych, z wyłączeniem osób reprezentujących organi-

zacje pozarządowe biorące udział w otwartych konkursach ofert, dotyczy Zarządzenia Wójta Gminy  

a nie przedłożonego Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz pod-

miotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

na 2018 r. 

W związku z tym, że radni nie proponowali innych zmian, prowadzący obrady przeprowadził 

głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 1, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę  

Nr 166/XXX/17 w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi,  

oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wo-

lontariacie na 2018 r.  

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 7. 

Omawiając projekt uchwały nr 2, Wójt Gminy przedstawił propozycję podatków od nieru-

chomości na 2018 r. Przychylił się do wniosków Komisji Rady Gminy i zaproponował od budynków 

lub ich części pozostałych stawkę 2,5 zł od 1 m3 powierzchni. Wyżej wymienione podatki po dwóch 

latach niewielkich spadków nieznacznie rosną od 1 stycznia o wskaźnik inflacji wynoszący 1,9 proc. 

zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800). Oznajmił, że poda-

tek od działalności gospodarczej w gminach ościennych wynosi: Policzna 20 zł, Gniewoszów 19 zł, 

Chotcza 21 zł, Zwoleń 19 zł, Janowiec 17,50 zł, Puławy 17,58 zł. W Gminie Przyłęk wymieniony 
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podatek w wysokości 12 zł za m2 jest najniższy od kilku lat. Prawdopodobnie będzie trzeba w roku 

następnym podnieść go o 25‒30 proc. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są inne propozycje stawek po-

datku do przedłożonego projektu uchwały nr 2. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji stawek podatku od nieruchomości, 

prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 2, w wyniku którego 

Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 167/XXX/17 w sprawie wysokości stawek podatku od nierucho- 

mości oraz zwolnień, w tym podatku. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 8.–11. 

 Pan Mirosław Madejski omówił poprawki do projektów uchwał nr 3‒6 po przeprowadzonej 

konsultacji z radcą prawnym w dniu sesji. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są inne uwagi do przedłożonych 

projektów uchwał nr 3‒6. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Po przeprowadzeniu kolejno procedury głosowań jawnych projektów uchwał wraz z popraw-

kami Rada Gminy przyjęła: 1. Uchwałę Nr 168/XXX/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej 

sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzozy” w Łaguszowie 

w ośmioletnią szkołę podstawową. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

2. Uchwałę Nr 169/XXX/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Heleny Długoszewskiej w Babinie w ośmioletnią szkołę podstawową. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

3. Uchwałę Nr 170/XXX/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. Haliny Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą w ośmioletnią szkołę podsta-

wową. 
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Głosowanie nad projektem uchwały nr 5: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

4. Uchwałę Nr 171/XXX/17 w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej w ośmioletnią szkołę podstawową. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 6: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 12. 

 Pan Marian Kuś, wnosząc pod obrady projekt uchwały nr 7, zaproponował niewielki wzrost 

stawek podatku od środków transportowych o wskaźnik inflacji. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są inne propozycje stawek po-

datku do przedłożonego projektu uchwały nr 7. 

Radni nie mieli innych propozycji. 

Po przeprowadzeniu procedury jawnego głosowania przez prowadzącego obrady Rada Gminy 

przyjęła Uchwałę Nr 172/XXX/17 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 7: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 13. 

Pan Wójt Gminy, przedkładając pod obrady projekt uchwały nr 8, zaproponował pozostawie-

nie stawki na poziomie roku poprzedniego, czyli obniżenie z 52,49 zł za 1 dt do 46 zł za 1 dt, na pod-

stawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 20 października 2017 r. w sprawie 

średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok po-

datkowy 2018. 

Pan Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają inne propozycje stawek 

podatku. 

Radni nie przedstawili innych propozycji. 

W związku z powyższym Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały nr 6, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 173/XXX/17 w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2018. 
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Głosowanie nad projektem uchwały nr 8: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 14.–15. 

 W związku z wprowadzonymi zmianami do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. poz. 

19) zachodzi konieczność zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przy-

łęk oraz uchwały w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów ze względu na 5 frakcji odpadów komunalnych (poprzednio 4), zbieranych w sposób selek-

tywny. Wymienione rozporządzenie określa kolory pojemników dla poszczególnych frakcji odpadów. 

 Pan Marian Kuś powiedział, że 31 grudnia 2017 r. kończy się umowa na odbiór odpadów ko-

munalnych, który był rozpisany tylko na 2017 r. i dlatego, aby zdążyć z procedurą przetargową, został 

opracowany nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przyłęk – projekt 

uchwały nr 9 oraz projekt uchwały w sprawie szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów – projekt uchwały nr 10. Projekty tych uchwał uzyskały pozytywną 

opinię od Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zwoleniu z 27 października 2017 r. 

 Kategorycznie oznajmił, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmie 

odpadów zmieszanych, jak sama nazwa wskazuje, jak również zużytych opon. Odpady zmieszane  

i zużyte opony będą odbierane tylko bezpośrednio z nieruchomości. Selektywnie zbierane odpady 

mieszkańcy dostarczają do PSZOK-u tylko w godzinach jego pracy, kiedy jest przedstawiciel firmy, 

która odbiera odpady komunalne, tj. papier, metal, odpady ulegające biodegradacji, przeterminowane 

leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, szkło i jego odpady opa-

kowaniowe ze szkła. Wszyscy mieszkańcy szczegółowo dostaną ulotki z informacjami, kiedy, gdzie, 

jakie i w czym oddawać odpady. Informacja ta będzie zamieszczona również na stronie internetowej: 

www.przylek.pl. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są uwagi do przedłożonych pro-

jektów uchwał nr 9‒10. 

Radni nie zgłosili uwag. 

Prowadzący obrady kolejno poddał pod głosowanie jawne wymienione projekty uchwał nr 9  

i 10, w wyniku których Rada Gminy przyjęła: 

1. Uchwałę Nr 174/XXX/17 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Przyłęk.  
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Głosowanie nad projektem uchwały nr 9: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

2. Uchwałę Nr 175/XXX/17 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów  

Głosowanie nad projektem uchwały nr 10: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 16.‒17. 

Pani Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w załączniku nr 1  

i nr 2 Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2017–2025. 

Skarbnik Gminy dodatkowo złożyła wyjaśnienia odnośnie do spłat rat kapitałowych radnemu 

Dariuszowi Dusińskiemu. 

Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały nr 11, w związku z czym w wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy przyjęła 

Uchwałę Nr 176/XXX/17 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata  

2017‒2025. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 11: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej  

na 2017 rok – projekt uchwały nr 12, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 23 370 zł. Usta-

lono dochody o łącznej kwocie 27 200 006,77 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę  

296 931 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 29 661 113,77 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne  

o kwotę 364 000 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 433 225 zł. Zmniej-

szono deficyt budżetu Gminy o kwotę 320 301 tys. zł. Po dokonaniu zmian ustalono deficyt w wyso-

kości 2 461 107 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytu w kwocie 800  000 zł,  

b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł (wolnych środków) 895 107  zł. Zmniejszono przychody  

o 320 301 tys. zł. Po dokonaniu zmian ustalono przychody o łącznej wysokości 2 737 107 zł  

z tytułów: a) kredytu 800 000 zł, b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł 1 171 107 zł. Ustalono rów-

nież rozchody w łącznej kwocie 276 000 zł z tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 

190 000 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 86 000 zł. 
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W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetu na rok 2017  

– zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na rok 2016 – zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan 

wydatków inwestycyjnych na rok 2016 – zmiany, tj. Tabela nr 3.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały nr 12. 

Pan Dariusz Dusiński zabrał głos, aby przekonać radnych i Wójta Gminy do zmiany tradycyj-

nych źródeł energii na naturalne źródła, zwane też odnawialnymi, gdyż jest to bardziej opłacalne.  

W związku z tym przedłożył radnym kalkulację kosztów ogrzewania domu 160 m2  piecem na ekogro-

szek, miał, olej opałowy, pelety, drewno, gaz ziemny, gruntową pompą ciepła i powietrzną pompą 

ciepła. Stwierdził, że przedłożone koszty ogrzewania budynków (Urzędu Gminy, SPZOZ, szkół pod-

stawowych i gimnazjów oraz innych) olejem opałowym na terenie Gminy wynoszą około 280 tys. zł 

plus koszty energii elektrycznej. Sugerował przejście na ogrzewanie pompami ciepła, które spowodują 

bardzo duże oszczędności. Obliczył, że w skali roku Gmina zaoszczędziłaby 200 tys. zł w przypadku 

rezygnacji z oleju opałowego przy koszcie 8736 zł i przejścia na gruntowe pompy ciepła, których 

koszt stanowi 2 496 zł. Jego zdaniem zamiast wymieniać piec w Urzędzie Gminy na nowy, opalany 

olejem opałowym, z przewidywanym kosztem około 70 tys. zł, warto założyć pompy ciepła (to koszt 

rzędu do 100 tys. zł), co oznacza czterokrotny spadek wydatków na ogrzewanie. Na pewno nie da się 

tego wykonać w jednym roku, ale namawia do podejmowania decyzji przynoszących takie oszczędno-

ści w przyszłości. 

Pan Wojciech Szmajda zapytał, czy ten piec musi być wymieniony w tym roku budżetowym  

i zaproponował rozpatrzenie tej konkretnej sprawy podczas dyskusji. 

Pan Leszek Rutkowski, Kierownik Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnic-

twa, Spraw Obywatelskich i Ochrony Środowiska, przybliżył sprawę konieczności wymiany 

18-letniego pieca grzewczego opalanego olejem opałowym. Poinformował zebranych o corocznie 

przeprowadzanym przeglądzie przez osobę z serwisu, która stwierdziła jednoznacznie przepalenie 

czopucha. Piec jest starszej generacji i Gmina nie dostanie tejże części zamiennej, ponieważ nie pro-

dukują już tej wersji pieca. Istnieje obawa, że przy dużym mrozie niesprawny piec może ulec awarii  

‒ nie zamkniemy przecież ośrodka zdrowia i Urzędu Gminy, a z dnia na dzień nie uda się tego wyko-

nać. Ponadto to Wójt, a nie Rada Gminy będzie ponosić konsekwencje. Trzeba zabezpieczyć to 

ogrzewanie. 

Pan Wójt odpowiedział, że nie znaczy to, że nie będziemy dokonywać w przyszłości zmiany 

pieców grzewczych na opalane tańszymi źródłami energii ‒ przecież jest ich wiele na terenie Gminy. 

Dariusz Dusiński przyznał, że nie chciałby doczekać takiej sytuacji awaryjnej, gdyż wtedy 

wydaje się każde pieniądze. Prosił o planowanie oszczędniejszego ogrzewania perspektywicznie,  
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np. już na etapie wykonywania projektu na budowę sali gimnastycznej w Łaguszowie czy planowane-

go remontu w Grabowie nad Wisłą.  

Przewodniczący Rady zapytał, czy możemy jako Gmina ubiegać się o dofinansowanie na takie 

cele, i jest za tym, aby wdrażać w przyszłości rozwiązania przynoszące oszczędności. 

Pan Dariusz Dusiński odpowiadając na pytanie czy mamy na to pieniądze? Powiedział, że nie 

dołożyliśmy wszelkich starań przy składaniu wniosku na odnawialne źródła energii. Jeszcze dwie 

gminy z listy otrzymały dofinansowanie. Dodatkowe punkty dostaje się w oparciu o opracowane kry-

teria np. zaoferowanie pomp ciepła czy za połączenie się z innymi gminami. Tak zrobiła gm. Janowiec 

w poprzednim rozdaniu, a w tym rozdaniu Chotcza, Policzna i Kazanów połączyła się, uzyskała do-

datkowe 20 punktów przez to uzyskała wyższe miejsce na liście i otrzymała dofinansowanie. Były 

obawy, że Gmina Przyłęk z uwagi na złożony wniosek o dofinansowanie na największą kwotę byłaby 

Gminą prowadzącą, która winna prowadzić i dokonać rozliczenia tego przedsięwzięcia. Można było 

tego uniknąć i powołać zespół osób z poszczególnych gmin, który zajmowałby się i był pomocny przy 

tego typu pracach nie obciążając dodatkowo pracowników Urzędu Gminy w Przyłęku. 

Pan Leszek Rutkowski powiedział o możliwości zobaczenia naocznie przykręconej 5-mm bla-

chy przez konserwatora na czopuchu celem chwilowego zabezpieczenia. 

Pan Marian Kuś oznajmił, że przykręcona blacha nie uchroni od niebezpieczeństwa zatrucia 

tlenkiem. Dodał, że proboszcz z Łagowa złożył na pompy ciepła wniosek o dofinansowanie, ale nie 

otrzymał go z uwagi na brak środków. Dofinansowanie na odnawialne źródła energii zostały przyzna-

ne jeszcze dla dwóch kolejnych gmin, obecnie nasza Gmina jest trzecia w kolejce. Czy przesłane pi-

smo do Marszałka Województwa Mazowieckiego w tej sprawie o ujęcie jeszcze Gminy Przyłęk coś 

pomoże? Środki są wykorzystane już do końca 2020 r. Trzeba robić z własnych środków, bo prawdo-

podobnie ich nie będzie.  

Pan Mirosław Madejski stwierdził, że źródła energii powinno się wymieniać, ale nie za własne 

środki, bo są to drogie inwestycje, na które nas po prostu nie stać i trzeba je pozyskiwać z zewnątrz.  

W Starostwie Powiatowym były wykonywane takie inwestycje: trzy z przejściem na gaz, jedna  

na pompy ciepła, gdzie jeden odwiert kosztował 85 tys. zł, a potrzebne są dwa. Ogółem koszt tych 

przedsięwzięć przedstawia się następująco: dotacja w wysokości 6 mln zł i 1,6 mln zł środków wła-

snych. Założenie samych pomp ciepła to nie wszystko, trzeba robić to kompleksowo: solar, ogniwo, 

pompa ciepła i wymiana całej instalacji grzewczej. W Urzędzie Gminy są stare grzejniki i tam jest za 

dużo wody do podgrzania i obrotu. 

Pani Beata Malesa zauważyła, że warto wyciągnąć wnioski z zaistniałej sytuacji Teraz, gdy je-

steśmy na etapie projektowania dla PSP w Łaguszowie sali gimnastycznej wraz z łącznikiem,  

w którym może znaleźć się nowa kotłownia jest najlepszy moment by zaplanować zmianę ogrzewania 
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w tej jednostce na jak najbardziej oszczędne. W przypadku groźby awarii uszkodzonego 18-letniego 

pieca w Urzędzie Gminy  alternatywy już nie ma. 

 

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne projektu 

uchwały nr 12, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 177/XXX/17 w sprawie wprowa-

dzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2017. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 12: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 18. 

Pan Mirosław Madejski jako Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Narkomanii przedstawił zwiększone wydatki, które znacząco się różnią od tych 

przekazanych na posiedzeniach komisji Rady Gminy, ponieważ w tamtym momencie wykazane zosta-

ły wydatki na zadania zrealizowane i zapłacone, natomiast część zadań została zrealizowana, a jeszcze 

niezapłacona, tj. wycieczka dla rodzin patologicznych z programem profilaktycznym na kwotę  

12 500 zł, w trakcie realizacji jest 25 warsztatów na temat alkoholizmu – 4350 zł i narkomanii  

na kwotę 2900 zł oraz na podnoszenie kwalifikacji grona pedagogicznego poprzez udział w konferen-

cjach, szkoleniach, warsztatach – 4200 zł. Łącznie zrealizowano zadania na wartość 52 571,04 zł  

na plan wydatków 92 454 zł. Na kolejnej sesji będzie złożony wniosek o przesunięcie środków z planu 

wydatków na przeprowadzenie II części szkolenia dla nauczycieli na kwotę około 5 tys. zł.  

Pan Dariusz Dusiński powiedział, że sugerował na posiedzeniu Komisji Gospodarczo- 

-Oświatowej pomysł odnośnie do zlecania części zadań do wykonania, które przewiduje Gminny Pro-

gram Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii osobom zatrudnionym  

w prężnie działającej Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku czy filiach bibliotecznych, jeśli 

oczywiście przepisy na to pozwalają. Byłoby to z korzyścią dla naszej Gminy, zamiast generować 

środki na zewnątrz. 

Pan Mirosław Madejski potwierdził taką możliwość, ale dotyczyć to może budżetu roku na-

stępnego, bo wówczas będzie niezbędne zaplanowanie dotacji dla bibliotek w budżecie GPPiRPAiN 

na 2018 r. na realizację zadań. 

Pani Beata Malesa przeprowadziła rozmowę z Kierownikiem GBP w Przyłęku, która potwier-

dziła, że część bibliotek realizuje takie zadania w ramach dotacji. 
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Ad. 19. 

 Pan Wojciech Szmajda oznajmił, że po raz pierwszy nie ma uwag do złożonych oświadczeń 

majątkowych za 2016 r. przez radnych, co bardzo go cieszy.  

Pan Marian Kuś przekazał informację w wersji papierowej dla Rady Gminy Przyłęk dotyczącą 

analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez kierowników jednostek organizacyjnych i pracow-

ników Urzędu Gminy według stanu na 31 grudnia 2016 r. Analizowane oświadczenia majątkowe zo-

stały wstępnie sprawdzone, a następnie przekazane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zwoleniu,  

tj. od 19 pracowników plus 9 osób z jednostek organizacyjnych. Po dokonanej analizie stwierdzono,  

że 2 pracowników nie podało adresu położenia gospodarstwa rolnego. W związku z przejściem na 

emeryturę jeden pracownik złożył oświadczenie majątkowe w grudniu 2016 r. Zostało ono przesłane 

również do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zwoleniu i nie budziło zastrzeżeń. 

 

Ad. 20. 

Pan Wójt zaproponował szersze omówienie realizacji zadań na następnej sesji.  

Obecnie przekazał tylko informacje dotyczące: 

- przetargu na odbiór odpadów komunalnych. W związku z otrzymanie pisma z firmy Radkom 

w Radomiu w dniu sesji odczytał je zebranym. Firma powyższa informuje, że z 1 stycznia 2018 r. 

zamierza zmienić ceny za przyjęcie niektórych odpadów do instalacji, m.in. zmieszane odpady komu-

nalne. Przewidywana podwyżka cen będzie wynosić około 40 proc. Dlatego obawia się, że przetarg 

pójdzie za wyższą kwotę i wtedy będziemy zmuszeni podnieść stawkę za odbiór odpadów komunal-

nych od mieszkańca, jeśli wdrożą to zamierzenie. Jest to jedyny zakład, który obsługuje całe woj. ra-

domskie oraz Piaseczno. Innej instalacji przetwarzającej nie ma na naszym terenie. Wszystkie firmy 

biorące udział w przetargach tam oddają odpady do przetworzenia. Ustawa mówi jasno, że Gmina nie 

może zarabiać ani też dokładać do gospodarki odpadami komunalnymi. 

- wykonania remontu mostu w Mszadli Dolnej. Jest on zdecydowanie mocniejszy i dłużej wi-

nien wytrzymać.  

- budowy boiska sportowego w Łaguszowie, które dobiega końca.  

- oświetlenia ulicznego IV etap – umowa została podpisana. Wykonanie tego zadania nastąpi 

do końca listopada 2017 r. Przeoczono wykonanie 4 lamp w Zamościu Starym (Myźwa), ale zostaną 

założone w tym roku. 
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- zakończenia 7 kontroli prowadzonych we wrześniu i październiku m.in. przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska (kontrolowano gospodarkę odpadami), Regionalną Izbę Obrachun-

kową, Urząd Wojewódzki UG i (GOPS), Archiwum Państwowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

Poinformował też o wniosku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o nałożenie 

kary na podmiot odbierający odpady komunalne w wysokości nie mniejszej niż 10 tys. zł, ponieważ 

do PSZOK-u były przyjmowane odpady komunalne zmieszane, a nie powinny. Organem, który karze, 

jest Wójt Gminy, zaś WIOŚ występuje z wnioskiem o jej nałożenie. 

 

Ad. 21.–23. 

Pan Dariusz Dusiński powiedział, że trwają prace związane z projektem uchwały budżetowej 

Gminy na 2018 r. Na posiedzeniu Komisji Gospodarczo-Oświatowej wstępnie była poruszana sprawa 

planowanego remontu szkół na przyszły rok. Nie ma opracowanego harmonogramu remontów placó-

wek oświatowych. Na remont szkoły w Grabowie nad Wisłą padają na komisji czy sesji dość ryzy-

kowne różne kwoty: 300, 400, 600 czy 700 tys. zł. Dlatego prosił, aby to fachowcy określili, ile środ-

ków jest potrzebnych na remont konkretnej placówki i jakiego remontu ona wymaga. Żeby nie okaza-

ło się, że darmo wydaliśmy kwotę, np. 300 tys. zł, a po dwóch czy trzech latach okaże się, że koniecz-

na jest wymiana instalacji c.o. Wtedy będziemy niszczyć to, co już zrobione, i zostaną zmarnowane 

włożone wcześniej środki. Jego zdaniem Gminę na to po prostu nie stać. Trzeba się nad tym zastano-

wić, jeśli Gminę stać, i jeśli to konieczne, przeprowadzić gruntowny remont. 

Pani Beata Malesa dołączyła się do wniosku przedmówcy. Przypomniała swoją prośbę przed-

stawianą  już na wcześniejszych sesjach, by opracować pełen plan modernizacji wszystkich placówek 

oświatowych obejmujący prócz szkól także świetlice i biblioteki. W jego ramach po wizytacjach pla-

cówek należałoby spisać wszystkie konieczne wydatki i ustalić priorytety w ich realizacji. Moderniza-

cje należy przeprowadzać kompleksowo, działania fragmentaryczne są wariantem najdroższym, a 

zdarza się, że są to pieniądze po prostu stracone gdy np. musimy pruć odnowione jednego roku  tynki, 

by zmienić w następnym roku instalacje. 

Zwróciła się z prośbą do Przewodniczącego Rady Gminy i pozostałych komisji Rady Gminy  

o opracowanie planu modernizacji placówek oświatowych, spisanie w ramach tego planu wszystkich 

niezbędnych wydatków związanych z placówkami oświatowymi, świetlicami i bibliotekami. Nie nale-

ży robić czegoś fragmentarycznie, bo w rezultacie okazuje się wariantem najdroższym. 

Pan Wojciech Szmajda powiedział, że rozmawiał z Wójtem Gminy na ten temat i mają przyje-

chać inspektor nadzoru i projektanci i wspólnie z dyrektorem szkoły oraz Skarbnikiem Gminy będą 

podejmować decyzje. Wracając do pieców grzewczych, stwierdził, że na przyszłość można przewi-
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dzieć i wcześniej zaplanować ich wymianę na oszczędniejsze, jak sugerują przedmówcy. Warto po-

dejść do tego typu spraw z szacunkiem, w zgodzie i w sposób odpowiedzialny, bo tylko tak razem  

do czegoś dojdziemy.  

Pan Mirosław Madejski stwierdził, że to nie jest tak, że nic się nie dzieje, bo pewne prace 

trwają. Odwiedziliśmy PSP w Grabowie z dwoma fachowcami w obecności dyrektora szkoły i okaza-

ło się, że jest problem. Szkoły są z lat 70, częściowo przerabiane z pomieszczeń mieszkalnych. Jeśli 

remont ma się odbyć tylko na zgłoszenie zwykłe, to on się uda, ale jeżeli potrzebne jest pozwolenie  

na budowę, to już nie. Dołączenie starego obiektu do nowego wymaga, aby obydwa spełniały obecne 

standardy. Jeśli się mówi o kwocie 300 tys. zł, to za to możemy sobie zrobić dokumentację. Zwrócił 

uwagę na wymagany wówczas okres realizacji od 6 do 8 miesięcy. Na ten czas dzieci muszą być prze-

niesione do innej placówki. 

Pani Maria Madejska zaprosiła zebranych do udziału w organizowanej w czwartym kwartale 

2017 r. zbiórki ziemiopłodów od 23.10 do 10.12.2017 r. na zimowe zaopatrzenie instytucji zajmują-

cych się dożywianiem, a także organizacji niosących pomoc potrzebującym w tym szczególnym okre-

sie „Dzielimy się tym, co mamy – 2017” przez Radomski Bank Żywności. Udział mieszkańców  

Gminy Przyłęk w corocznej zbiórce ziemiopłodów może być rewanżem za pomoc żywnościową uzy-

skiwaną systematycznie.  

Pan Wójt Gminy Przyłęk oznajmił, że została przygotowana informacja dotycząca odpadów 

komunalnych, ponieważ zobowiązaliśmy się wobec inspektora WIOŚ do powiadomienia mieszkań-

ców. Obecnie, czyli od 1 listopada 2017 r., i w przyszłości do PSZOK-u nie można oddawać odpadów 

komunalnych zmieszanych. Druga informacja dotyczy komunikatu przesłanego przez Nadzór Budow-

lany o przypadkach zatrucia tlenkiem węgla. W związku z tym zwraca się do właścicieli wszystkich 

budynków o przeprowadzanie raz w roku kontroli przez osoby uprawnione: instalacji gazowej oraz  

z butli propan‒butan, jak również przewodów kominowych, dymowych, spalinowych, wentylacyjnych 

zgodnie z art. 62 ust. 1 Prawo budowlane. Prosił sołtysów i radnych o przekazanie przygotowanych 

komunikatów w formie ulotek mieszkańcom. Dodał, że nie zostaną wypłacone odszkodowania w razie 

pożaru przez firmy ubezpieczeniowe z powodu braku zaświadczenia o przeglądach. 

Pani Skarbnik Gminy prosiła sołtysów o pobranie kwitariuszy na podatki i opłaty lokalne. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady XXX sesji 

VII kadencji Rady Gminy o godzinie 1030. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


