
Protokół nr 34/09 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej w dniu 2 lutego 2009 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan osobowy Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.10. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczył: Marian Kuś – Wójt Gminy  

i Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy. 

 

Otwarcia XXXIV sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał przewodniczący Rady Gminy  

– Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał przybyłych na sesję. Stwierdził on, że w sesji 

uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych 

uchwał. Prowadzący obrady przedstawił wniosek Wójta w sprawie zmiany porządku obrad 

poprzez dodatkowe wprowadzenie  projektów uchwał nr 11-15,  

W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie zatwierdzili następujący 

porządek obrad ze zmianami: 

Proponowany porządek obrad:  

1. Otwarcie sesji; 

2. Zatwierdzenie porządku obrad; 

3. Zatwierdzenie protokołu  z poprzedniej sesji, tj. XXXIII; 

4. Podjęcie uchwały w sprawie zakupu nieruchomości –  projekt nr 1; 

5. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach 

 Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt nr 2; 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia  rachunku dochodów własnych Publicznego 

Gimnazjum w Przyłęku – projekt nr 3; 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych Publicznego 

Gimnazjum w Wólce Zamojskiej – projekt nr 4; 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych  Publicznej 

Szkoły Podstawowej im. ppłk. AK Józefa Pawlaka „Brzoza” w Łaguszowie – projekt nr 5; 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych  Publicznej 

Szkoły Podstawowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie – projekt nr 6; 



10. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych  Publicznej 

Szkoły Podstawowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej – projekt nr 7; 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych  Publicznej 

Szkoły Podstawowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Mirosławskiej  

w Grabowie nad Wisłą – projekt nr 8; 

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok – projekt nr 

9; 

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2009 rok  

– projekt nr 10; 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian uchwały nr 253/XXXIII/08  

z 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009. – projekt nr 11; 

15. Podjęcie uchwały budżetowej w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2009 

r.; 

16. Podjęcie uchwał w sprawie diet dla sołtysów i radnych – projekt nr 12 - 13; 

17. Podjęcie uchwały w sprawie diety dla Przewodniczącego Rady Gminy – projekt nr 14; 

18. Podjecie uchwały w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta 

– projekt nr 15.; 

19. Interpelacje, wnioski i zapytania; 

20. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski. 

21. Zamknięcie obrad. 

 
Ad. 3  

 Bez uwag i zastrzeżeń przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniej XXXIII sesji; 

Ad. 4. 

 Wyjaśnienia do projektu uchwały nr 1 złożył Wójt, informując radnych, że dokonano 

podziału działki w Babinie, w wyniku którego wydzielono działkę o powierzchni 2.016 ha 

pod boisko sportowe i dlatego został przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały nr 1 

w sprawie zakupy tej nieruchomości. Następnie prowadzący obrady stwierdził, że projekt był 

omawiany przez poszczególne komisje i został przez nie pozytywnie zaopiniowany. 

Przystąpił więc bezpośrednio do procedury głosowania ,w wyniku której jednogłośnie Rada 

Gminy przyjęła uchwałę nr 257/XXXIV/09 w sprawie zakupu nieruchomości. 

Ad. 5. 

 Maria Madejska  – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła projekt 

uchwały nr 2 dotyczący Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego to będą 



finansowane przede wszystkim szkolenia i kursy dla bezrobotnych. Jeden z uczestników  

dyskusji Tomasz Nędziak zapytał o możliwość realizacji prawa jazdy dla bezrobotnych  

w ramach tego programu. Udzielający odpowiedzi Wójt stwierdził, że  

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie ma możliwości, ale na najbliższej sesji 

poinformuje kto i w ramach jakiego programu daje taką możliwość, być może Urzędu Pracy 

w Zwoleniu lub KRUS. Po przeprowadzeniu głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła 

uchwałę nr 258/XXXIV/09w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach 

Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

Ad. 6 – 11 

 Mirosława Witczak  ustosunkowała się do przedłożonych projektów uchwał nr 6 – 11  

w sprawie zamknięcia rachunków dochodów własnych w szkołach i gimnazjach. Stwierdziła, że 

otwarte rachunki stały się bezprzedmiotowe ponieważ nie zachodzi konieczność ich 

prowadzenia i poprosiła o podjęcie uchwał o ich zamknięciu. Przewodniczący Rady Gminy 

poddał kolejno pod głosowanie projekty uchwał nr 6 – 11, w wyniku których jednogłośnie 

przyjęto następujące uchwały: nr 259/XXXIV/09 w sprawie zamknięcia rachunku dochodów 

własnych  Publicznego Gimnazjum w Przyłęku, nr 260/XXXIV/09 zamknięcia rachunku 

dochodów własnych Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej, nr 261/XXXIV/09  

w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych  Publicznej Szkoły Podstawowej im. ppłk. 

AK Józefa Pawlaka „Brzoza” w Łaguszowie, nr 262/XXXIV/09 w sprawie zamknięcia rachunku 

dochodów własnych Publicznej Szkoły Podstawowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie, 

nr 263/XXXIV/09 w sprawie zamknięcia rachunku dochodów własnych Publicznej Szkoły 

Podstawowej Publicznej Szkoły Podstawowej w Mszadli Starej, nr 264/XXXIV/09 w sprawie 

zamknięcia rachunku dochodów własnych Publicznej Szkoły Podstawowej Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. H. Mirosławskiej w Grabowie nad Wisłą. 

 

Ad.12. 

 Przedłożony projekt uchwały nr 9 odczytał Wojciech Szmajda, który następnie poddał 

pod głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania Radę Gminy przyjęła jednogłośnie 

uchwałę nr 265/XXXIV/09 w sprawie ustalenia planu pracy Rady Gminy na 2009 rok. 

Ad. 13. 

 Prowadzący obrady poinformował zebranych o przygotowanych planach pracy przez 

poszczególne stałe komisje Rady Gminy na 2009 rok .W związku z tym poddał pod głosowanie 

projekt uchwały nr 10, który został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie, tj. uchwała nr 

266/XXXIV/09 w sprawie ustalenia planów pracy komisji Rady Gminy na 2009 rok. 



Ad. 14 – 15  

 Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały nr 11, który wprowadza konieczne zmiany do 

uchwały nr 253/XXXIII/08 z 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009 oraz 

projekt uchwały budżetowej wprowadzającej zmiany do budżetu gminy w roku 2009. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania podjęto jednogłośnie uchwałę nr 256/XXXIV/09 w sprawie 

wprowadzenia zmian uchwały nr 253/XXXIII/08 z 31 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia 

budżetu na rok 2009 oraz uchwałę nr 268/XXXIV/09 w sprawie wprowadzenia zmian  

w budżecie gminy w 2009 r., która to między innymi wprowadza środki na realizację: dotacja na 

zakup karetki – 30 tys. zł, zakup działki pod boisko w Babinie – zwiększenie o 5 tys. zł, budowa 

kotłowni olejowej w PSP w Łaguszowie – 120 tys, wykonania panelowego ogrodzenia boiska  

w PG Wólka Zamojska – 5 tys. i PG w Przyłęku – 20 tys. zł. Wprowadza się również  zadanie 

inwestycyjne pn.”Odnowa miejscowości Rudki” zgodnie z kosztorysem na 650 tys. zł przy 25% 

wkładzie własnym (dom ludowy ogólnodostępny) – załącznik nr 3 do uchwały oraz dokonuje się 

zmiany w  Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacji na zakup karetki na  

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia. 

Ad. 16 – 17.  

 Wójt Gminy przychylając się do wniosku złożonego przez sołtysów o podwyższenie im 

diety i prowizji, przedstawił wniosek w sprawie diet dla sołtysów , radnych i przewodniczącego 

rady, proponując podwyżkę diety o 20 zł (40%) dla sołtysów w przedłożonym projekcie nr 12 

oraz o 20 zł dietę dla radnych – projekt nr 13. Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt 

nr 12. W wyniku głosowania projekt nie uzyskał akceptacji rady (1 osoba była za, 11 osób 

przeciw i 2 osoby wstrzymały się). W dalszej części obrad z uwagi na to, iż projekt nr 12 nie 

uzyskał aprobaty, wnioskodawca wycofał złożone projekty uchwał nr 13 i 14. 

 

Ad. 18 

 Przewodniczący Rady Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr 15. Nadmienił, iż 

zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. ) Rada Gminy  

w drodze uchwały przyznaje dodatkowe wynagrodzenie rocznego dla Wójta tzw. trzynastkę. 

Radni stwierdzili, że Wójt spełnił określone prawem przesłanki warunkujące nabycie prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z czy została przedłożona radnym  uchwała. 

Następnie poddał ją pod głosowanie. Rada Gminy podjęła jednogłośnie uchwalę nr 

253/XXXIV/09  w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Wójta. 

 

Ad. 19 



 Andrzej Włudarczyk zwrócił się z prośbą do Wójta o przeprowadzenie rozmowy  

z właścicielem nieruchomości, który zrobił sobie wysypisko śmieci za hydrofornią w Załazach.  

Ad. 20. 

 Wójt Gminy złożył dodatkowe wyjaśnienia w sprawie planowanych inwestycji  

w bieżącym roku. Przekazał, że w ramach Poakcesyjnego Programu na kwotę 300 tys. zł: 

a) będą prowadzone zajęcia dodatkowe dla szkół takie jak: 

- półkolonie, wyjazdy na pływalnię do kina itp., wyjazd do parku jurajskiego – 170-180 tys. zł  

b) zostaną częściowo sfinansowane zawody strażackie w dniu 26 kwietnia w PG w Przyłęku 

(nagrody i poczęstunek ) 

c) zaplanowana została jedna masowa impreza na Dzień Dziecka z rodzicami w PG Przyłęk lub 

kilka przy szkołach 

d) powstanie klub integracji międzypokoleniowej – wyremontowane zostaną pomieszczenia po 

byłej bibliotece na kwotę  88 tys. zł 

e) zaplanowano organizację dożynek powiatowo-gminnych w PG Przyłęk na które Starostwo 

Powiatowe zabezpieczy zespół Bayer Full, obsługę i ochronę. Inne gminy nie będą wspierać 

finansowo tej imprezy, a nasza gmina nie będzie dokładać do dożynek organizowanych przez 

innych w następnych latach.  

Przekazał, że z Wydziału Antykryzysowego Urzędu Marszałkowskiego otrzymamy w użyczenie 

kuchnię polową 200 litrową, która wykorzystana będzie na uroczystości dożynkowe. 

  Poinformował, że zabezpieczone zostały dodatkowo środki  na Program Gospodarki 

Odpadami wraz z uzgodnieniami, stwierdzając przy tym, że poprzedniemu wykonawcy nie udało 

się tego zrobić w ciągu 4 lat. Wyjaśnił, że kwota umorzenia pobranej pożyczki z WFOŚ musi być 

przeznaczona również na ochronę środowiska i dlatego planowana jest budowa kotłowni olejowej 

w PSP w Łaguszowie. 

Zapewnił, że będzie wykonywane ogrodzenie panelowe na wysokość 2,05 m boiska w Wólce 

Zamojskiej i PG w Przyłęku. Stwierdził, że budowa boiska w Łaguszowie jest zagrożona 

ponieważ Urząd Marszałkowski zrezygnował z tego komponent. Złożony zostanie wniosek  

o dofinansowanie w 50 % na budowę tego boiska  

w Ministerstwie Kultury i Sportu i jeśli uda się pozyskać środki to wykonamy tę inwestycję. 

 Przekazał, że Urząd Marszałkowski  najpierw podzieli środki z RPO i PROW, a dopiero 

później komponenty i dlatego prace związane z termomodernizacją budynku PSP w Grabowie nad 

Wisłą rozpoczną się w maju lub czerwcu. Jeśli chodzi o straże to w roku bieżącym wyodrębniono 

kwotę 15 mln zł na województwo mazowieckie. Będziemy więc starać się pozyskać środki na 

sprzęt i umundurowanie, a także zakup samochodu strażackiego lekkiego dla ratownictwa 



drogowego dla OSP w Łagowie. Zwrócił uwagę na fakt zmiany przepisów dotyczących wyjazdów 

jednostek systemu krajowego o specjalności ratownictwo drogowe. W związku z czym do 

wypadku najpierw musi jechać sześcioosobowa pierwsza pomoc, a dopiero później OSP wzywa 

jednostkę. Okazać się może, że nasza jednostka OSP w Łagowie będzie częściej zabezpieczać 

wypadki. Zaznaczył, że rezygnujemy z budowy boiska „Orlik” w Babinie bo jest zbyt kosztowne 

również w dalszym utrzymaniu. W zamian będziemy budować boisko pełnowymiarowe za około 

400 tys. zł, a działka o powierzchni 1,8 ha  wcześniej zaplanowana do zakupu, została zwiększona 

do 2,0617 ha w wyniku podziału działki. Daje większe możliwość i pozwala na dodatkowe 

usytuowanie np. lodowiska (propozycja Pani Jadwigi Skoczylas). Poinformował, że razem  

z Komendantem Zarządu Gminnej OSP w Przyłęku odbyli  6 zebrań sprawozdawczo-wyborczych, 

na których  zgłoszono wnioski w sprawie zakup sprzętu i remontu strażnic. Zwrócił się z prośbą 

do Rady Sołeckiej w Rudkach , aby spisała umowę  użyczenia na remont budynku po byłej szkole. 

Następnie przekazał, że w roku bieżącym jeśli pozwolą na to  środki zostanie zlecone wykonanie 

planu zagospodarowania zakupionej działki po Gminnej Spóldzielni „SCh” w Przyłęku, aby na 

drugi rok można byłoby ubiegać się o dofinansowanie budowy domu kultury. Planuje się również 

remont budynku po byłej szkole w Mszadli Nowej adaptując go na dwa garaże i pomieszczenia 

dla strażaków. 

 Poruszył również temat wynagradzania nauczycieli, dla których obecnie wykonywana jest 

kalkulacja wynagrodzeń związana ze zmianą przepisów według których stażysta w okresie od 

stycznia do sierpnia 2009 roku musi otrzymać wynagrodzenie brutto w wysokości 2178 zł (łącznie 

wszystkie składniki). Jeśli nie uzyskuje tej kwoty gmina musi wyrównać pensję do tej kwoty  

z własnych środków. Od września kwota ta wzrasta . Być może trzeba będzie zwolnić kilku 

nauczycieli i dać godziny ponadwymiarowe tym którzy mają niższe wynagrodzenie. Dlatego też 

prosił zebranych, aby rodzice nie przychodzili do Wójta z petycjami o uwzględnianie podziału na 

klasy w projektach organizacyjnych szkół na rok szkolny 2009/2010. 

 Nawiązując do dzikiego wysypiska w Załazach przekazał, że właściciel otrzyma decyzję 

na usunięcie śmieci. Poinformował, że w lutym i marcu odbędą się zebrania wiejskie, zaznaczając 

przy tym, że mogą być przesunięcia terminów jeśli zajdzie taka konieczność. Przekazał, że pani 

Dyrektor SPZOZ Gminy Przyłęk dysponuje wolnymi środkami na zakup karetki pogotowia w 

wysokości 70 tys. zł, 30 tys. zł zostało przerzucone z termomodernizacji na dofinansowanie do 

zakupu karetki ze środków gminy. Koszt zakupu karetki winien zwrócić się w ciągu 3-4 lat gdyż 

na zasadzie porozumienia z NFZ otrzymywać będziemy około 2,5 tys. zł rocznie zwrotu kosztów 

przewozu chorych. Nadmienił, że obsada lekarska w Ośrodku Zdrowia w Przyłęku jest 

zadawalająca obecnie przyjmuje 5 lekarzy, ginekolog i psycholog. Wydłużono czas pracy do 



godz. 18.00 oprócz wtorku. Ponadto prosił, aby nie słuchać plotek i ponownie stanowczo 

podkreślił, że umowa na wynajem apteki jest podpisana przez Wójta i nie zamierz jej 

wypowiadać, dopóki Państwo Chmielewscy sami jej nie wypowiedzą. Jeśli sami będą chcieli 

odejść to nikt ich nie zatrzyma, a chętnych na prowadzenie apteki nie brakuje. 

W dalszej części wypowiedzi Wójt skierował pretensje do sołtysa z Ignacowa gdzie  został 

zaorany asfalt, sołtysa z Okrężnicy, w której mieszkańcy ścięte drzewa ciągną po drodze 

utwardzonej żwirem i po asfalcie oraz do sołtysa z Wysocina gdzie mieszkańcy uszkodzili asfalt  

i tam również ścięte drzewa są ciągnięte po drodze. Ponadto stwierdził, że kryzys na pewno nas  

dotknie i dlatego umorzenia będą w wyjątkowych wypadkach takich jak upadki zwierząt, trudna 

sytuacja finansowa. Prosił, aby kierować podania o umorzenie nie wcześniej niż po terminie 

płatności. Poinformował, że nie będzie umorzeń należności za centralne ogrzewanie wodę i ścieki. 

Przekazał, że zaplanowano zakup 5 przystanków do Wólki Łagowskiej, Mszadli Dolnej , Załaz 

koło Pana Czesława Walaszczyka  i do Łagowa - 2 szt. Planujemy założenie monitoringu trzech 

jednostek OSP systemu krajowego oraz ujęcie wody w Załazach. Sprawa przydomowych 

oczyszczalni ścieków jest nadal nierozstrzygnięta, gmina może tylko dofinansowywać w ramach  

niewielkiego (6813 zł) własnego Gminny Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Kończąc swoją wypowiedź zaprosił zebranych w imieniu Mazowieckiej Izby Rolniczej do wzięcia 

udziału  w konferencji szkoleniowej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 

która odbędzie się w dniach 16-17 lutego 2009 r. godz.10.00 w Domu Kultury w Zwoleniu.  

W programie będzie mowa o wsparciu finansowym w działaniach: modernizacja gospodarstw 

rolnych, renty strukturalne, zalesienia, ułatwienie startu młodym rolnikom, różnicowanie 

działalności. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku – 

pan Wojciech Szmajda zamknął obrady XXXIV sesji V kadencji Rady Gminy Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała        Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak       Wojciech Szmajda 


