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Protokół nr 38/2013 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 29 października 2013 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

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. 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. Sołtysi – zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Przebieg sesji 

Obrady XXXVIII sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, 

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał wszystkich 

zebranych. 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.).  

Na wniosek Wójta Gminy zaproponował wprowadzenie dodatkowo do porządku obrad 

projekt uchwały jako punkty: 11a. „Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny 

skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2014” – projekt 

nr 11”. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad. 

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

jawne przedłożony wniosek. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy 

jednogłośnie przyjęła propozycje zmian. Porządek obrad po zmianach przedstawiał się 

następująco:  
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1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzednich, tj. XXXVI i XXXVII, sesji 

4. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2012 r. 

przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Urzędy Skarbowe w Zwoleniu  

i Lipsku 

5. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych z terenu Gminy Przyłęk za rok 

szkolny 2012/2013  

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Narkomanii  

7. Informacja Wójta Gminy o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna, i zapoznanie z opinią Prezesa Sądu Rejonowego 

8. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy  

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień, w tym podatku – projekt nr 1 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej – projekt nr 2 

11. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu 

poboru – projekt nr 3 

11a. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowaną jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na 2014 r. – projekt nr 11 

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt nr 4 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii – projekt nr 9 

14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 8 

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych – projekt nr 10 

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013– 

–2020 – projekt nr 5 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013  

 – projekt nr 6 

18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia 

zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przy- 

stanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk – projekt nr 7 

19. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 
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20. Zapytania i interpelacje 

21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3.  

Przewodniczący Rady oznajmił, że radni nie zgłosili uwag do protokołów z XXXVI  

i XXXVII sesji wyłożonych do wglądu w Biurze Rady. W związku z powyższym stwierdził,  

że wymienione wyżej protokoły uważa się za przyjęte. 

 

Ad. 4. 

 Wójt Gminy poinformował, że wpłynęło do niego 21 oświadczeń majątkowych  

od pracowników Urzędu Gminy i 9 od kierowników jednostek organizacyjnych za 2012 r. 

Spośród 30 złożonych oświadczeń 17 zostało przesłanych do Urzędu Skarbowego  

w Zwoleniu i 2 do Urzędu Skarbowego w Lipsku. Dokonując analizy wszystkich oświadczeń 

majątkowych, nie stwierdził żadnych uchybień, choć jeden z kierowników jednostki 

organizacyjnej i jeden pracownik Urzędu Gminy dokonali ich korekty. Złożone oświadczenia 

wraz z korektą zostały przesłane do urzędu skarbowego oraz zamieszczone na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Pozostałe oświadczenia pracowników Urzędu 

Gminy (11 sztuk) pozostają do jego wiadomości, nie są publikowane w BIP-ie i nie są 

weryfikowane przez urząd skarbowy, ponieważ ustawa nie nakłada takiego obowiązku na 

Wójta Gminy. 

 Wojciech Szmajda oznajmił, że do niego jako Przewodniczącego Rady Gminy 

wpłynęło 14 oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Przyłęk za 2012 r. Po dokonaniu 

analizy oświadczeń nie wnosił do nich zastrzeżeń i doręczył niezwłocznie złożone informacje 

do Urzędu Skarbowego w Zwoleniu oraz przekazał 14 kopii oświadczeń Wójtowi Gminy 

celem ich zamieszczenia w BIP-ie. W późniejszym terminie 5 radnych dokonało korekt 

złożonych oświadczeń, które zostały również doręczone ww. podmiotom. Poinformował,  

że w dniu sesji otrzymał pismo z Urzędu Skarbowego w Zwoleniu w sprawie złożonych 

oświadczeń radnych za 2012 r., które wskazuje 3 osoby z niewielkimi usterkami, pismo  

z Urzędu Skarbowego w Lipsku dotyczące złożonych oświadczeń Skarbnika Gminy  

i Kierownika SPZOZ Gminy Przyłęk – bez zastrzeżeń – oraz pismo od Wojewody 

Mazowieckiego w sprawie oświadczeń złożonych przez Wójta Gminy i Przewodniczącego 

Rady Gminy za 2012 r. – właściwie i prawidłowo. 
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Ad. 5. 

 Mirosław Madejski jako kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego przekazał 

dane ze sporządzanych sprawozdań dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych  

w roku szkolnym 2013/2014, m.in. liczby uczniów w placówkach, nauczycieli, oddziałów, 

uczniów w oddziałach, uczniów dowożonych do 4 szkół podstawowych i 2 gimnazjów  

(573 pięcioma autobusami pokonującymi dziennie 700 km, tylko 141 uczniów nie jest 

dowożonych), wyników nauczania (informacja w załączeniu do protokołu). 

Poinformował, że w obecnym roku szkolnym nastąpił dalszy spadek o 16 uczniów  

w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, przy czym największy spadek uczniów 

odnotowano w PSP w Babinie. Wzrost zatrudnienia nauczycieli w przeliczeniu na etaty 

utrzymuje się prawie na takim samym poziomie (wzrost liczby etatów tylko o 0,37 

wynikający ze zwiększenia dodatkowych godzin nauki języka w szkołach podstawowych). 

Nadmienił, że jeśli Gmina przy realizacji dowozu uczniów do placówek oświatowych 

zastosowałaby się do zapisów ustawy o systemie oświaty, to 122 uczniów, którzy mają mniej 

niż 3 i 4 km do szkoły podstawowej lub gimnazjum, musiałaby zostawić bez dowożenia. 

Podsumowując wyniki nauczania w egzaminach z części: humanistycznej z języka polskiego, 

humanistycznej z historii i WOS-u, matematycznej, przyrodniczej, języka obcego (angielski 

na poziomie podstawowym) i języka angielskiego rozszerzonego, wybija się Publiczne 

Gimnazjum w Wólce Zamojskiej i plasuje się ponad średnią powiatową. Natomiast wśród 

szkół podstawowych wyróżnia się PSP w Łaguszowie. Corocznie wyniki nauczania są inne  

w placówkach oświatowych (uzależnione od grupy uczniów). Aby poprawić wyniki 

nauczania, Wójt Gminy wprowadził od bieżącego roku szkolnego we wszystkich szkołach 

podstawowych i gimnazjach 4 godziny organu prowadzącego: po 1 godzinie nauki języka 

rosyjskiego w klasach IV, w roku szkolnym 2014/2015 po 2 godziny w klasach IV i V jako 

kontynuację, a w roku szkolnym 2015/2016 po 3 godziny w klasach IV, V i VI). Obecnie  

w szkołach jest realizowany projekt „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania 

szans edukacyjnych w szkołach z terenu woj. mazowieckiego” w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007–2013”. Zajęcia będą prowadzone przez 10 mie- 

sięcy we wszystkich szkołach w blokach matematyczno-przyrodniczym, humanistycznym  

i z języka obcego. Rozpocznie się rekrutacja do projektu w celu wyłonienia 60-osobowej 

grupy, która będzie wyrównywała szanse edukacyjne oraz zmniejszała różnice w jakości 

usług edukacyjnych, oraz 60-osobowej grupy, która będzie rozwijała swoje umiejętności, 

uczestnicząc w zajęciach ponadprogramowych.  
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Gmina złożyła projekt w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych 

Oddział w Radomiu pn. „Przedszkola przy szkołach w Gminie Przyłęk” i jest on na etapie 

rozpatrywania. W ramach tego projektu powstałyby oddziały przedszkolne przy szkołach 

podstawowych (2 oddziały w PSP Babinie i po 1 w pozostałych szkołach). 

Odpowiadając na pytanie Wójta Gminy, poinformował, że dyrektor PG w Przyłęku 

prowadzi program naprawczy dotyczący nauczania matematyki i musimy poczekać na efekty. 

Dodał, że egzaminy z matematyki wypadły nie najlepiej w całym kraju.  

Wójt Gminy podzielił się z zebranymi swoimi spostrzeżeniami związanymi z coraz 

innymi (rokrocznie) wydawanymi drogimi podręcznikami. Porównał koszt wydruku 

wzbogaconej monografii naszej Gminy „Przyłęk Nasza Ziemia” pod redakcją Mariana Kusia, 

która zawiera 472 strony ze zdjęciami, w tym 62 zdjęcia kolorowe, w twardej oprawie, 

wynoszący 13,25 zł z kosztem wydruku ćwiczeniówek mających niewiele stron, za które 

trzeba zapłacić 20–40 zł. Stwierdził, że obecnie mimo tak licznej oferty książek na rynku 

poziom wiedzy uczniów obniża się.  

Wojciech Szmajda stwierdził, że korzystanie z takiej samej książki we wszystkich 

szkołach prowadzonych przez Gminę dawałoby bardziej porównywalne wyniki nauczania. 

Odpowiadając na pytanie, Mirosław Madejski odpowiedział, że decyzja o wyborze 

podręcznika należy do nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. Nie można nauczycielowi 

nakazać, z jakiej książki mają korzystać uczniowie. 

Dariusz Dusiński oznajmił, że obecnie inaczej ocenia się poziom i umiejętności 

uczniów – nie, jak poprzednio, z wiedzy zdobytej z książki, tylko z toku rozumowania  

i umiejętności powiązywania faktów, dlatego też korzystanie z takich samych podręczników 

nie poprawi wyników nauczania.  

Mirosław Madejski potwierdził słuszność wywodu radnego i przekazał, że ucznia 

ocenia się za czytanie, pisanie, rozumowanie, wykorzystanie wiedzy w praktyce i korzystanie 

z informacji. 

Beata Malesa powiedziała, że te same podręczniki w obrębie jednej szkoły można by 

przekazywać młodszym uczniom. 

Ewa Rogala, nauczycielka matematyki, wyjaśniła, że przez 6 lat uczyła z tej samej 

książki, którą trzeba było zmienić na nową, niewiele się różniącą, ponieważ odgórnie weszła 

nowa podstawa programowa. Wybór książki nie zawsze zależy od niej samej. 

Marek Stępień prosił w imieniu rodziców (po ich interwencji) o rozwiązanie problemu 

związanego z nauczaniem matematyki w PG w Przyłęku trwającym już kilka lat.  
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Mirosław Madejski przekazał, że dyrektor nie może zwolnić nauczyciela z dnia  

na dzień, żeby zatrudnić innego, chyba że otrzyma on dwukrotnie negatywną ocenę. 

Dodatkowo wyjaśnił, że wyniki z przeprowadzonych egzaminów nie uprawniają do tego, aby 

nauczycielowi wystawić ocenę negatywną, bo na wyniki ma wpływ średnia wszystkich 

uczniów biorących udział w egzaminach. Ponadto zaznaczył, że warunkiem ukończenia 

gimnazjum jest tylko przystąpienie ucznia do egzaminu bez względu na wynik egzaminu,  

co powoduje obniżenie średniej oceny danej grupy uczniów. 

Wójt proponował odłożyć dyskusję na temat oświaty na posiedzenie stałych komisji 

Rady Gminy z uwagi na napięty porządek obrad oraz zaplanowane poświęcenie pomnika  

2 saperów na cmentarzu w Przyłęku zaraz po sesji. 

 

Ad. 6. 

 Mirosław Madejski jako Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Narkomani poinformował, że komisja odbyła w ciągu roku  

9 posiedzeń: skierowała 2 wnioski o podjęcie leczenia odwykowego zamkniętego; wezwała 

łącznie na rozmowę 15 osób, które nadużywały alkoholu; pozytywnie zaopiniowała dwa 

punkty sprzedaży alkoholu (w roku poprzednim było 17 takich punktów). Komisja 

dysponowała budżetem w wysokości 75 tys. zł i realizowała zadania wynikające z przyjętego 

przez Radę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2013 r. W ramach ww. kwoty wydatkowano środki  

na spektakle, pogadanki, prelekcje oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat 

alkoholizmu; zatrudniono radcę prawnego, który udziela porad rodzinom nadużywającym 

alkoholu i z problemami; zatrudniono psychoterapeutę; przeprowadzono zakup kontrolowany 

w sklepach (w 7 sklepach nieletnim alkohol sprzedano); udzielono wsparcia dla Klubu 

Abstynenta w Zwoleniu; zakupiono materiały profilaktyczne, które zostaną wydane  

w szkołach podstawowych; podjęto próbę zorganizowania kolonii dla dzieci z rodzin 

patologicznych w wieku 7–17 lat (nie było chętnych). Obecnie podjęto próbę zorganizowania 

wycieczki do Warszawy na kwotę 12 000 zł dla 40 dzieci (Muzeum Powstania 

Warszawskiego, kino 3D, obiad, kolacja i koszty dojazdu). Uczestnik wycieczki dodatkowo 

otrzyma plecak z artykułami szkolnymi (oferta jest zamieszczona na stronie internetowej 

www.przylek.pl). Dzieci zostały wytypowane przez GOPS w Przyłęku, psychologów 

szkolnych, a komisja koordynowała działania w tym zakresie. Radni nie mieli pytań  

do przedłożonej informacji. 

 



7 

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy poinformował o obowiązku przesłania przez Prezesa Sądu Rejonowego  

do 15 października opinii dotyczącej potrzeb sądu rejonowego w zakresie wykonywania prac 

przez skazanych, która nie dotarła do dnia sesji prawdopodobnie z powodu zaburzenia 

kompetencji wynikającej z przeprowadzonej reorganizacji. Nie został więc wyznaczony przez 

Urząd Gminy podmiot na rok 2014, który będzie realizował zadania związane  

z zatrudnianiem skazanych do prac społecznych. Stwierdził, że w bieżącym roku skazano 

wyrokami sądów 16 osób, które wykonywały kontrolowane prace społecznie użyteczne lub 

jeszcze to robią, w poprzednim roku wymienione prace wykonywało 10 osób. Na rok 2014 

przewiduje się tendencję zwyżkową – prawdopodobnie ponad 20 osób. Choć prace są 

wykonywane bezpłatnie, to jednak ponosimy koszty przeprowadzanych badań lekarskich, 

szkoleń BHP, wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Skazani, którzy nie zgłaszają się  

do wykonania prac społecznych, dostają karę aresztu lub grzywnę do zapłaty. 

Dariusz Dusiński uważa, że policja winna wydawać środki i kierować siły nie  

na łapanie rowerzystów w Lucimi, ale inne ważniejsze sprawy, bo nawet góra zorientowała 

się już, że wyroki sądowe dla rowerzystów to przesada. Powinniśmy w przyszłości 

zastanowić się nad przekazywaniem środków na zakup pojazdów dla policji.  

Wójt Gminy powiedział, że ostatnio dofinansowaliśmy zakup samochodu dla policji 

na cele powodziowe i jest powód, aby jeździć do Lucimi na teren zalewowy.  

 

Ad. 8. 

Teresa Woźniak jako Przewodnicząca odczytała wnioski z posiedzeń Komisji 

Rewizyjnej na podstawie protokołu nr 31/2013 z dnia 18 października 2013 r.  

Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła wnioski  

i uwagi z posiedzenia komisji zgodnie z protokołem nr 30/2013 z 24 października 2013 r.  

Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przekazała 

informację z pracy tej komisji w oparciu o protokół nr 30/2013 z dnia 21 października 2013 r.  

 

Ad. 9.–11a. 

 Wójt Gminy omówił projekty uchwał nr 9–11a w sprawie podatków i opłat lokalnych 

na 2014 r., które uzyskały pozytywną opinię stałych komisji Rady Gminy. Mimo iż nastąpił 

wzrost górnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2014 r. opublikowany przez GUS, Wójt 
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Gminy zaproponował pozostawienie ich na poziomie i na zasadach roku poprzedniego, 

ponieważ mieścimy się w granicach 50% górnych stawek. W projekcie uchwał 2 i 3 dodany 

został również załącznik do uchwały, w którym zostali imiennie wyznaczeni inkasenci. Przy 

ustalaniu ceny skupu żyta na 2014 r. (ogłoszoną Komunikatem Prezesa GUS M.P. poz. 814) 

zmienił się okres jej naliczania z 3 kwartałów na 11 kwartałów poprzedzających rok 

budżetowy.  

Prowadzący obrady zapytał, czy radni mają uwagi do projektów uchwał podatkowych. 

Beata Malesa nie miała pytań, ale podzieliła się informacją, uzyskaną od pracownika Urzędu 

Gminy, Janiny Chojeckiej, na posiedzeniu Komisji Budżetowej, dotyczącą osób, którzy nie są 

rolnikami ich podatek od nieruchomości jest w punkcie uchwały od pozostałych, czyli 4 zł  

za 1 m² powierzchni użytkowej. Przekazała, że firma która prowadziła ewidencję gruntów, 

dokonywała też pomiarów budynków, będzie podana nie tylko powierzchnia zajmowana pod 

budynkiem, ale także jego kondygnacje. W oparciu o te pomiary Urząd Gminy będzie 

weryfikował pomiary podawane przez mieszkańców. 

Wojciech Szmajda przeprowadził kolejno głosowanie jawne projektów uchwał nr 1, 2, 

3 i 11, w wyniku których Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 235/XXXVIII/13  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień, w tym 

podatku; Uchwałę nr 236/XXXVIII/13 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty 

targowej; Uchwałę nr 237/XXXVIII/13 w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu 

płatności i sposobu poboru oraz Uchwałę nr 238/XXXVIII/13 w sprawie obniżenia ceny 

skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2014 r. 

 

Ad. 12. 

 W związku z koniecznością pokrycia deficytu budżetu na 2013 r. na zaplanowane 

zadania inwestycyjne Wójt Gminy zaproponował zaciągnięcie kredytu długoterminowego  

w wysokości 1,6 mln zł, którego spłata jest rozłożona na lata 2014–2021. Dodał, że nie 

zachodzi konieczność zaciągania wstępnie planowanego w Uchwale Budżetowej na 2013 r. 

kredytu w kwocie 2 mln zł.  

Radni nie mieli uwag. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 4,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 239/XXXVIII/13  

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
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Ad. 13. 

 Mirosław Madejski omówił zmianę do wydatków Gminnej Komisji polegającej  

na zwiększeniu ogólnej kwoty z 67 206 zł do 75 tys. zł, tj. o środki wpłacone na koniec roku 

2012 r. jako rata opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu dotycząca 2013 roku.  

Nie zgłaszano uwag, w związku z czym prowadzący obrady, w wyniku przeprowadzonego 

głosowania jawnego projektu uchwały nr 9, stwierdził przyjęcie jednogłośnie przez Radę 

Gminy Uchwały nr 240/XXXVIII/13 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii. 

 

Ad. 14. 

 Wójt Gminy omawiając projekt uchwały nr 8, stwierdził konieczność podjęcia 

uchwały, aby uregulować niezgodności w częściach udziału, oraz dokonania zmiany nr lokalu 

celem wyprostowania w księdze wieczystej pomieszczeń zajmowanych przez GOPS  

w Przyłęku i Radę Gminy. Radni nie zgłaszali uwag. 

 Przewodniczący obrad przeprowadził procedurę jawnego głosowania projektu 

uchwały nr 8, w wyniku której Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 

241/XXXVIII/13 w sprawie nabycia nieruchomości. 

 

Ad. 15. 

 Wójt Gminy poinformował, że stawki podatku od środków transportowych na 2014 r., 

zaproponowane w projekcie uchwały nr 10, też pozostają na poziomie roku poprzedniego. 

Dodał, że w roku następnym Gmina nie zmieści się w stawkach minimalnych od środków 

transportowych. W tym roku zbliżyła się do stawek dolnych i niewielki wzrost będzie 

powodował konieczność wprowadzenia zmian.  

Radni nie zgłaszali uwag do projektu uchwały nr 10. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania przez Wojciecha Szmajdę Rada 

Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 242/XXXVIII/13 w sprawie ustalenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych. 

 

Ad. 16.–17. 

Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w zał. Nr 1 

WPF na lata 2013‒2021 i zał. nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013–2015 wraz  

z objaśnieniami do projektu uchwały nr 5. Przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale 



10 

 

Budżetowej na 2013 r. ‒ projekt uchwały nr 6, w której zmniejszono dochody budżetu Gminy 

o 95 905 zł. Ustalono dochody o łącznej kwocie 19 652 547,54 zł. Zmniejszono wydatki 

budżetu Gminy o kwotę 364 526 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 21 966 889,54 zł. 

Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 394 354 zł i ustalono kwotę wydatków 

inwestycyjnych w wysokości 3 013 739 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się 

deficyt budżetu Gminy o kwotę 268 621 zł. Po dokonaniu zmian ustalono deficyt  

w wysokości 2 314 342 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi  

z a) kredytów – 1600 000 zł, b) inne źródła (wolne środki) – 714 342 zł. Zmniejszono 

przychody budżetu o kwotę 268 621 zł. Po dokonaniu zmian ustalono przychody  

w wysokości 2 618 342 zł z następujących tytułów: a) kredytów – 1600 000 zł, b) inne źródła 

(wolne środki) – 714 342 zł, c) nadwyżki z lat ubiegłych – 304 000 zł. Rozchody pozostają 

bez zmian i wynoszą 304 000 zł. Ustalono limity zobowiązań z tytułu planowanych  

do zaciągnięcia kredytów i pożyczek przeznaczonych na: 1) sfinansowanie przejściowego 

deficytu w kwocie 800 zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 

1600 000 zł. Dokładnie omówiła załącznik nr 1 do uchwały, tj. Plan dochodów budżetowych 

na 2013 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetowych na rok 2013 – zmiany,  

tj. Tabela nr 2, Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013 – zmiany, tj. Tabela nr 3. 

 Radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne 

projektów uchwał nr 5 i 6, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę  

nr 233/XXXVIII/13 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013‒ 

‒2020 i Uchwałę nr 234/XXXVIII/13 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2013. 

 

Ad. 18. 

Wójt Gminy przypomniał, że Rada Gminy podejmowała uchwałę nr 138/XXIII/12  

w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat  

za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk 

oraz uchwałę zmieniającą powyższą uchwałę, w której wprowadzona została stawka opłaty 

wynosząca zero złotych za korzystanie z przystanków komunikacyjnych. Z uwagi  

na obowiązek ogłaszania tekstów jednolitych w ciągu 12 miesięcy uchwał nowelizowanych, 

licząc od dnia jej zmiany. Nie planuje się w najbliższym czasie wprowadzania dodatkowych 

zmian (w dalszym ciągu pozostanie stawka zerowa) do ww. uchwały, dlatego już teraz 
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zostanie ogłoszony tekst jednolity. Zaznaczył, że do publikacji zostanie przesłane tylko 

obwieszczenie z tekstem jednolitym bez uchwały, a po opublikowaniu zostanie ono przesłane 

Marszałkowi Województwa Mazowieckiego.  

Radni nie zgłaszali uwag do przedłożonego projektu uchwały nr 7. Przewodniczący 

Rady Gminy przeprowadził głosowanie jawne przedłożonego projektu uchwały, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 245/XXXVIII/13 w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu uchwały w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości 

stawek opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie 

Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 19. 

 Wójt Gminy poinformował, że mają się ku końcowi wszystkie zaplanowane 

inwestycje na 2013 rok. Obecnie kończą zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej 

Przyłęk (Troc)”. Dzień przed sesją uroczyście został oddany pomnik w Mszadli Nowej, zaś 

po sesji będzie poświęcony pomnik 2 saperów, którzy zginęli w czasie rozminowywania 

terenu niedaleko Przyłęka. Odnalazła się rodzina jednego z saperów. Przyjadą na to 

poświęcenie z woj. lubelskiego wraz z burmistrzem. Oba zadania zostały wykonane w ramach 

zadań własnych Gminy. W przyszłym roku należałoby jeszcze wykonać pomnik pomordo- 

wanych w Mszadli Starej koło p. Madejskiego. Planowanego zadania „Budowa oświetlenia 

ulicznego gminy II etap” nie udało się zrealizować w bieżącym roku w drodze przetargowej. 

Uda się jednak wykonać oświetlenie bez przetargu w Łagowie koło p. Ozgi – na odcinku  

350 m będą założone 4 lampy, w Grabowie nad Wisłą zostanie założonych 10 lamp od 

zasilania transformatorowego Ługi, w Baryczce do p. Połoncarza na odcinku 400 m zostaną 

założone 3 lampy, w Ławeczku Nowym (Klin) 3 lampy i w Lipinach tu, gdzie wybudowano  

2 nowe budynki za ujęciem wodnym – 2 lampy. Pozostałe oświetlenie, gdzie potrzebne są 

projekty i dodatkowe punkty zapalania, zostaną przesunięte do wykonania w roku następnym. 

Pan Lisowski zobowiązał się wykonać jeszcze w tym roku dokumentację projektową. Jeśli nie 

wykona, Gmina zleci zadanie innej firmie. Do założenia oświetlenia pozostało jeszcze kilka 

miejscowości, m.in.: Łaguszów, Ignaców, Mszadla Dolna, Rudki, Mszadla Stara koło  

p. Kozaka, Okrężnica. Zwrócił się do sołtysów z prośbą o zbieranie opłaty śmieciowej  

w terenie i terminowe jej wpłacenie. Oznajmił, że jeśli będzie to możliwe, Gmina postara się 

zmienić terminy opłat, dostosowując je do terminów opłat i podatków lokalnych. Poinfor- 

mował o planowanej zmianie ustawy polegającej na wykonywaniu egzekucji opłaty  
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za gospodarowaniem odpadami komunalnymi przez urzędy skarbowe, a nie Wójta. Prosił  

p. sołtysa z Załaz o przekazanie zapasowych kluczy do świetlicy w Załazach, po zakończeniu 

sesji prosił o odebranie przez niego kompletu kluczy na plac zabaw. Aby rozwiać liczne 

wątpliwości, dodatkowo wyjaśnił niezadowolonemu sołtysowi, że należy najpierw zapoznać 

się z regulaminem korzystania z placu zabaw, by można było prawidłowo kontrolować czy 

nadzorować mieszkańców korzystających w rozsądnych godzinach z tego obiektu (zapobie- 

gając jego zbyt wczesnemu zniszczeniu). Świetlica, jeśli się uda, zostanie przekształcona być 

może na profilaktyczno-wychowawczą w roku 2014, finansowaną też z budżetu w ramach 

środków wydatkowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. Poinformował o oddaniu utwardzonego placu  

w Lipinach, którego poświęcenie będzie najprawdopodobniej 9 listopada br. podczas 

uroczystości związanych z Odzyskaniem Niepodległości. 

 

Ad. 20.–21. 

 Radny Łukasz Badeński zapytał o poczynania ustalone w sprawie rowu meliora- 

cyjnego w Stefanowie, który nie był czyszczony od 30 lat.  

 Andrzej Włudarczyk poprosił, aby skierować oficjalne pismo do niego w tej sprawie. 

Odpowiadając na pytanie Łukasza Badeńskiego, oznajmił, że rów melioracyjny powinien być 

czyszczony przynajmniej raz na cztery lata. 

Wójt Gminy skierował pytanie do przedmówcy, czy Rejonowy Związek Spółek 

Wodnych przyjmie Gminę Przyłęk na członka, gdyż wtedy Gmina będzie mogła dać dotację 

na wykonanie zadania inwestycyjnego. W tej chwili Gmina daje dotację, nie będąc jej 

członkiem. Zaproponował złożenie wniosku przez Gminę o przyjęcie na członka oraz 

przejęcie w użytkowanie rowu melioracyjnego w Stefanowie przez Rejonowy Związek 

Spółek Wodnych.  

Łukasz Badeński wyjaśnił, że mieszkańcy nie składają wniosku o dopłaty, bo nie 

mogą tam dojechać, żeby zaorać czy zasiać. Rozsiały się tam krzewy i drzewka samosiejki. 

Najbardziej pokrzywdzeni są ludzie mieszkający na tzw. Górce, od których nie są odbierane 

śmieci, nie korzystają również z odśnieżania ze względu na brak dojazdu.  
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Rozpoczęto burzliwą dyskusję, z której wynika, iż radny zorganizuje zebranie wsi  

i powiadomi p. Andrzeja Włudarczyka o terminie spotkania w Urzędzie Gminy w Przyłęku. 

 Zenon Marsula podziękował Mirosławowi Madejskiemu, członkowi Zarządu Powiatu 

Zwoleńskiego, który przyczynił się do pogłębienia rowu w Pająkowie. Prosił jednak  

o udrożnienie przepustów rowu (może przy pomocy strażaków jednostki OSP), bo woda  

z jednej działki pójdzie na drugą działkę. 

Sołtys z Mierziączki prosił Wójta i Radę Gminy o zabezpieczenie środków  

w następnym roku budżetowym na wykonanie przykrycia świetlicy.  

Sołtys z Okrężnicy interweniowała w sprawie odbioru odpadów komunalnych. 

Wójt Gminy odpowiedział, że najpierw trzeba spisać umowę użyczenia tego obiektu,  

bo Gmina nie można inwestować w cudze mienie. Następnie wyjaśnił p. sołtysowi z Łagowa, 

że po uprawomocnieniu się decyzji rozbiórka budynku po byłej szkole w Łagowie będzie 

prowadzona w roku bieżącym, oraz p. sołtys z Okrężnicy, żeby mieszkańcy zgłaszali 

problemy związane z odbiorem śmieci do Leszka Rutkowskiego.  

Dariusz Dusiński podzielił się informacją dotyczącą pobierania świadczenia 

opiekuńczego przez rolników. Mimo iż rolnicy ustawowo z dniem 1 lipca 2013 r. zostali 

wykluczeni z możliwości korzystania z zasiłku pielęgnacyjnego, to jednak osoby, które są 

ubezpieczone w KRUS-ie jako domownicy, nabywają takie uprawnienia. Ponadto muszą 

spełnić dodatkowe kryteria, m.in. mieć zatrudnienie i zrezygnować z pracy celem 

sprawowania opieki. Nie mogą one podlegać ubezpieczeniu z ustawy, bo ta grupa ludzi 

została wykluczona. 

 

Ad. 22. 

 Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  

w Przyłęku, Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XXXVIII 

sesji VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 11.20. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


