
Protokół nr 17/12 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 27 stycznia 2012 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 93,33% (zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). Obrady rozpoczęto o godz. 9.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy – Pan Marian Kuś 

2. Skarbnik Gminy – Pani Mirosława Witczak 

3. Sekretarz Gminy – Pani Danuta Bocian 

 

Przebieg sesji 

Obrady XVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, 

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

Następnie na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy 14 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.). Zaproponował 

zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów: „Podjęcie uchwały  

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej przebiegu – projekt  

nr 7” i „Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkie-

go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – projekt nr 8”. 

Zaprezentował porządek obrad i zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi  

i wnioski do zaproponowanych zmian porządku obrad. Radni nie mieli uwag ani zapytań,  

w związku z czym Przewodniczący przeprowadził kolejno głosowanie jawne wprowadzanych 

punktów. W wyniku przeprowadzonego głosowania stwierdził, że porządek obrad ze zmia-

nami XVII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie i przedstawia się 

następująco:  

 



1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, XVI, sesji  

4. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej – projekt nr 1 

5. Podjęcie uchwały w kwestii: wprowadzenia zmian w uchwale nr 92/XVII/11 Rady Gminy 
z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie: wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny  
i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego  
– projekt nr 2 

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2012 r. – projekt  
nr 3 

7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy  
na 2012 r. – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2012 r. – projekt 5 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 
2012–2017 – projekt nr 6 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenie jej 
przebiegu – projekt nr 7 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – projekt nr 8 

12. Zapytania i interpelacje 

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

14. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 
 Radni bez uwag jednogłośnie przyjęli protokół z poprzedniej, XVI, sesji. 
 
Ad. 4. 
 

Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 1.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę  

nr 96/XVII/12 w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

 

 



Ad. 5. 

 Wójt Gminy przekazał, że na poprzedniej sesji, tj. 30 grudnia 2011 r., została podjęta 

uchwała nr 92/XVII/11 dotycząca wzorów formularzy i wzorów informacji podatkowych (12 

załączników). Rada Gminy nie ma uprawnień do przyjęcia załączników od 7 do 12 paragrafu 

ww. uchwały, ponieważ nie dotyczą one podatników, tylko stanowią uzupełnienie deklaracji  

i informacji na wewnętrzne potrzeby jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożony projekt 

uchwały nr 2 wprowadza więc zmiany polegające na uchyleniu od 7 do 12 paragrafu po-

przedniej uchwały zgodnie z uwagą i wyjaśnieniami Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie Zespół w Radomiu, która bada zgodność z prawem akta stanowione przez Radę 

Gminy w ramach nadzoru. Radni nie wnosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady 

przeprowadził jawne głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy podjęła uchwałę  

nr 97/XVII/12 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale nr 92/XVII/11 Rady Gminy z dnia 

30 grudnia 2011 r. w sprawie: wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 

oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego.  

 

Ad. 6.–7. 

 Prowadzący obrady przekazał, że projekty uchwał nr 3–4 dotyczą planów pracy Rady 

Gminy i stałych Komisji Rady na 2012 r. wypracowanych na swoich posiedzeniach przez 

poszczególne komisje. Radni nie mieli uwag. W wyniku przeprowadzonych kolejno jawnych 

głosowań Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 98/XVII/12 w sprawie przyjęcia 

planu pracy Rady Gminy na 2012 r. oraz uchwałę nr 99/XVII/12 w sprawie uchwalenia planu 

pracy stałych Komisji Rady na 2012 r. 

 

Ad. 8.–9. 

Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na 2012 r.  

– projekt uchwały nr 8 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk  

na lata 2012–2017 zawarte w projekcie nr 9. Zwiększono dochody budżetu Gminy  

o 91 670 zł i ustalono dochody w łącznej kwocie 17 585 023 zł, z tego: a) bieżące  

w kwocie 16 939 276 zł, b) majątkowe w wysokości 645 747 zł. Zwiększono wydatki budżetu 

Gminy o 208 500 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 17 881 853 zł, z tego:  

a) bieżące w kwocie 15 828 278 zł, b) majątkowe w wysokości 2 053 575 zł. Zwiększono 

wydatki inwestycyjne o 205 500 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 

1 984 780 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu Gminy  

o 116 830 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków 



jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy. Ustalono deficyt 

w wysokości 296 830 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów – 30 tys. zł, 

pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska – 150 tys. zł oraz inne 

źródła (wolne środki) – 116 830 zł. Zwiększono przychody o 116 830 zł. Ustalono przychody 

po zmianach – 961 430 zł z następujących tytułów: kredytów – 694 600 zł, pożyczki zaciąga-

nej w WFOŚiGW – 150 tys. zł i inne źródła (wolne środki) – 116830 zł. Ustalono rozchody  

w kwocie 664 600 zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów – 565 200 zł, 

b) spłaty otrzymanych pożyczek – 99 400 zł. Szczegółowo omówiła Plan dochodów budże-

towych na 2012 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1 do projektu uchwały nr 5, Plan wydatków budżetu 

na 2012 r. – zmiany, tj. Tabela nr 2 do projektu uchwały nr 5, oraz Plan wydatków inwesty-

cyjnych na 2012 r. – zmiany, tj. Tabela nr 3, w której dokonano zmiany nazewnictwa zadania 

inwestycyjnego pod nazwą „Budowa zbiornika terenowego prefabrykowanego na wodę 

uzdatnianą wodociągowej na stacji w Załazach” na „Rozbudowę stacji wodociągowej  

w miejscowości Załazy” oraz zwiększono wartość tego zadania o 40 tys. zł i jego wartość 

ogółem stanowi kwotę 290 tys. zł. Przeniesiono kwotę dotacji z FOGR 100 tys. zł, która za-

planowana była na „Budowę drogi gminnej w miejscowości Wysocin” na „Przebudowę drogi 

gminnej w miejscowości Mszadla Stara”. Wartość zadań nie ulega zmianie. Wprowadzono 

również nowe zadania inwestycyjne: zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań prze-

ciwpowodziowych dla jednostki OSP w Grabowie nad Wisłą o wartości 130 tys. zł i zakup 

zmywarko-wyparzarki jako wyposażenie stołówki w Publicznym Gimnazjum w Wólce Za-

mojskiej. Dokonano zmiany wartości zadania dotyczącego adaptacji budynku szkolnego  

w Rudkach na dom kultury o 30 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki związane z uszczegóło-

wieniem kosztorysu i inspektora nadzoru. Ogólna kwota zadania po zmianach wynosić będzie 

582 841 zł. Następnie przedstawiła załącznik nr 1 oraz objaśnienia do zmian wprowadzonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012–2017 – projektu uchwały nr 6.  

Wójt Gminy doprecyzował wypowiedź, dodając, że zakupiona działka w Wysocinie 

od pana Tomasza Nędziaka nie została jeszcze zakwalifikowana na drogę, w związku z czym 

nie możemy ubiegać się o dofinansowanie na tę drogę z FOGR. Będzie ona wykonana z wła-

snych środków, a o dofinansowanie z FOGR Gmina będzie ubiegać się na przebudowę drogi 

w Mszadli Starej. Środki na zakup specjalnego samochodu Gmina postara się pozyskać  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 50 tys. zł i Urzędu  

Marszałkowskiego – 30 tys. zł. Następnie Wójt na bieżąco rozwiewał wątpliwości wynika- 

jące podczas prowadzonej dyskusji z udziałem Beaty Kędzierskiej, a związane z zakupem 

samochodu.   



W związku z tym, iż radni nie zadawali pytań, Prowadzący obrady poddał kolejno  

pod głosowanie jawne projekty uchwał nr 5–6, w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku 

jednogłośnie przyjęła uchwały: nr 100/XVII/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2012 r. i nr 101/XVII/11 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej  

Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012–2017. 

 

Ad. 10. 

 Wójt Gminy przekazał, że w związku z uzyskaniem pozytywnej opinii Starostwa Po-

wiatowego w Zwoleniu w sprawie zaliczenia drogi w miejscowości Pająków (od drogi nr 12 

do granicy gminy Puławy) do kategorii drogi gminne przedłożony został Radzie projekt 

uchwały nr 7. Wyjaśnił, że dwóch przedsiębiorców wybudowało się przy drodze krajowej 12 

 i potrzebny jest zjazd o długości 515 m.b., ponieważ Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych  

i Autostrad nie wyda zezwolenia, jeśli nie będzie to zjazd na drogę gminną. Następnie udzie-

lał odpowiedzi na nurtujące radnych pytania związane z kosztami zaliczenia drogi dojazdowej 

do pól na drogę do kategorii drogi gminnej.  

 Wojciech Szmajda poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały nr 7, w wyniku któ-

rego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 102/XVII/12 w sprawie: zaliczenia drogi 

do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. 

 
Ad. 11. 
 Elżbieta Madejska zapoznała Radę z Uchwałami nr: Ra.64.2012 oraz Ra.65.2012 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 stycznia  

2012 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Przyłęk w latach 

objętych Wieloletnią Prognozą Finansową i w sprawie opinii o możliwości sfinansowania 

przez Gminę Przyłęk deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej na 2012 r.  

W związku z tym, iż radni nie zgłaszali uwag, prowadzący obrady przystąpił do przeprowa-

dzenia procedury jawnego głosowania, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

uchwałę nr 103/XVII/12 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

 

Ad. 12. –13. 

Wójt Gminy zapoznał Radę z pismem pani Justyny Gierakowskiej ze Zwolenia,  

która zwróciła się z prośbą o umożliwienie wykup działki nr 232/4, o powierzchni 27 arów, 



położonej w Andrzejowie w gm. Przyłęk z możliwością pierwokupu ze względu na stopień 

pokrewieństwa. Prosił Radę o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Wyjaśnił, że działka ta zosta-

ła przekazana przez babcię tej pani na Skarb Państwa w 1985 r. w zamian za emeryturę.  

W wydanej decyzji widnieje zapis, iż „przekazywane gospodarstwo nie posiada budynków”. 

Gmina Przyłęk nabyła tę działkę z mocy prawa na podstawie art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia  

19 października 1991 r.  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst 

jednolity: z 2007 r. DzU nr 231, poz. 1700) z dniem 1 lipca 2000 r., o czym zainteresowana 

dowiedziała się na podstawie otrzymanej decyzji Wojewody Mazowieckiego w listopadzie  

2010 r. Okazało się jednak, że na działce tej znajdują się trzy budynki zajmujące powierzch-

nię 10 arów oraz 17 arów stanowi rola uprawna. Karta inwentaryzacyjna nieruchomości  

z 1985 r. zawiera wycenę budynku mieszkalnego o powierzchni 73 m² na 24 tys. zł, budynku 

gospodarczego o powierzchni 18 m² – 4,5 tys. zł, budynku gospodarczego o powierzchni  

56 arów – 12 tys. zł i działki o wartości 2,5 tys. zł. Obecnie należy ponieść koszty wyceny 

owej nieruchomości i dokonać wpisu do ewidencji księgowej. Wójt dodał, że tylko tzw. do-

żywotki zachowują możliwość prawa pierwokupu.  

Po odbytej dyskusji, w wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wniosku doty-

czącego upoważnienia Wójta do sprzedaży wyżej wymienionej nieruchomości, Rada Gminy 

(13 osób przeciw i 1 osoba wstrzymująca się) nie upoważniła Wójta Gminy do zbycia mająt-

ku Gminy. 

Przekazał o wysokości naliczonej kwoty dodatku wyrównawczego dla nauczycieli,  

tzw. czternastki, wynoszącego 200 406,71 zł. Jest to znacząca kwota dla budżetu Gminy  

i należałoby podjąć kroki zmierzające do zwiększenia godzin ponadwymiarowych kosztem 

zmniejszenia zatrudnienia. Błędem regulacji ustawowych jest wprowadzenie zapisu o niezali-

czaniu dodatku wiejskiego, mieszkaniowego i świadczeń wypłacanych z zakładowego fundu-

szu socjalnego do wynagrodzenia, tj. art. 30 Karty Nauczyciela (DzU z 2006 roku nr 97 poz. 

674 z późn. zm.).  

Następnie Wójt przedstawił zapisy umowy o dzieło dotyczące wykonania herbu i flagi 

dla Gminy Przyłęk. Nadmienił, że jest to niewątpliwie promocja Gminy i prosił o przegłoso-

wanie wniosku w sprawie upoważnienia Wójta do podpisania omawianej umowy. Swoje 

uwagi zgłaszała Beata Kędzierska, która stwierdziła, że wykonanie dzieła jest kosztowne,  

czy na pewno niezbędne, konieczne i czy nas stać w tym roku na taki wydatek. Wójt dodał, że 

większość gmin, nawet małe, takie jak Tczów czy Chotcza, posiada już takie symbole i nijak 

się to ma do stwierdzenia: jak gmina słynie z gospodarności, to ma symbole, a jak nie słynie  

z gospodarności, to nie ma. Wojciech Szmajda, który opowiedział się za wykonaniem herbu 



gminy, przystąpił do procedury jawnego głosowania wniosku w sprawie wykonania herbu dla 

Gminy, w wyniku którego Rada Gminy jednogłośnie go poparła.  

W dalszej części obrad dyskutowano na temat częstotliwości odbywanych posiedzeń  

komisji i sesji. 

Ponadto Rada Gminy w głosowaniu jawnym jednogłośnie nie wyraziła zgody na dofinan-

sowanie działalności Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu Filia w Zwoleniu (w odpowiedzi 

na pismo z dnia 8.12.2011 r.). 

Wójt Gminy przekazał informację w sprawie odgórnego narzucenia jednostkom samo-

rządu terytorialnego na 2012 r. ograniczenia deficytu do wysokości 10 mld zł, w 2013 roku  

9 mld zł, a w 2014 roku 8 mld zł, co najprawdopodobniej spowoduje zmniejszenie środków 

na inwestycje, jeśli nie będzie znaczących wpływów do budżetu z Mistrzostw Europy w Piłce 

Nożnej Euro 2012. Następnie wyjaśnił, że po dokonanych wyliczeniach przez Pana Mirosła-

wa Madejskiego, dotyczących ponoszonych kosztów przez jednostki oświatowe, Radni winni 

zapoznać się i wypracować różne warianty funkcjonowania szkół na rok szkolny 2013/2014, 

łącznie z przekształceniem w ramach stowarzyszenia, jeśli będzie taka wola rodziców  

i nauczycieli, zamiast likwidacji placówki oświatowej. Być może obecnie pracująca komisja 

rządowo-samorządowa wypracuje propozycję zmiany dotychczasowych przepisów, które 

będą bezpośrednio wpływać na oszczędniejsze prowadzenie placówek oświatowych.  

Uczestniczka dyskusji Beata Kędzierska stwierdziła, iż największym problemem  

dla powstającego stowarzyszenia jest to, czy samorząd zechce przekazać mu majątek szkoły. 

Lepiej bowiem jest przekształcić placówkę, niż ją całkowicie zlikwidować. 

Wójt prosił radnych o uczestnictwo członków komisji Rady Gminy w planowanych spo-

tkaniach z mieszkańcami na temat funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym 

2013/2014.  

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XVII sesji nadzwy-

czajnej VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 11.00. 

 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


