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Protokół nr 17/2016 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 8 lipca 2016 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 

Przebieg sesji 

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

Szmajda, Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał 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 2016 r., poz. 446). 

 

Ad. 2. 

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie jawne porządku dziennego obrad zgodnie  

ze złożonym Wnioskiem Nr WG.0002.2.2016 o zwołanie sesji nadzwyczajnej w trybie art. 20 ust. 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) przez Wójta 

Gminy, który przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

2. Ustalenie dziennego porządku obrad  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Woje- 

wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 78/XII/16  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016‒2025 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej  

na 2016 rok 

8. Zamknięcie obrad  



2 
 

Głosowanie nad przyjęciem dziennego porządku obrad: obecnych na sali w trakcie 

głosowania 14 radnych, 14 osób głosowało za. 

 

Ad. 3. 

Ze względu na posiadanie dokumentacji kosztorysowej na zadanie inwestycyjne „Budowa  

i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy” na kwotę 1 095 827,44 zł (bez należnoś- 

ci dla inspektora nadzoru) Wójt Gminy Marian Kuś oznajmił, że zachodzi konieczność zaciągnięcia 

pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją tego 

przedsięwzięcia. Przedłożył zatem do akceptacji Radzie Gminy projekt uchwały nr 1. Wstępnie 

planowana kwota pożyczki wynosi 1 mln 100 tys. zł. O wysokości rzeczywistej kwoty pożyczki, jaka 

będzie konieczna do zaciągnięcia, dowiemy się po przeprowadzonym przetargu na ww. zadanie  

w roku budżetowym 2016. Pożyczka będzie umorzona w 50 proc. po spłaceniu 50 proc. zaciągniętej 

pożyczki, ponieważ Gmina ma niski wskaźnik G wynoszący 614,55 zł, tj. wskaźnik dochodów 

podatkowych na jednego mieszkańca, określony w ustawie o dochodach jednostek samorządu 

terytorialnego.  

 W związku z tym, że Radni nie mieli pytań, Przewodniczący Rady przeprowadził 

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

Nr 108/XVII/16 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania  

15 radnych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 4.–5. 

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały nr 4 i 5, wyjaśnił, że Starostwo Powiatu 

Zwoleńskiego przeprowadziło przetarg na drogę powiatową Zwoleń – Baryczka, w wyniku którego 

zmniejszona została kwota realizacji tego zadania i dlatego Gmina przekaże mniej środków, niż 

wstępnie zaplanowano w budżecie na 2016 r. W ramach zabezpieczonych środków w budżecie  

tylko 180 tys. zł zostanie przeznaczone na pomoc finansową ww. zadania – projekt uchwały nr 5 oraz  

65 tys. zł na remont odcinka drogi powiatowej od kapliczki do krzyżówek w miejscowości Grabów nad 

Wisłą – projekt uchwały nr 4, jeśli Rada wyrazi zgodę. Zadanie to finansowane będzie w 50 proc. przez 

powiat i w 50 proc. przez Gminę Przyłęk. Pozostałe środki finansowe w wysokości 20 tys. zł zostaną 

przeznaczone na pokrycie kosztów prac równiarki.  
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Radni nie zgłosili uwag do przedłożonych projektów, w związku z tym w wyniku 

przeprowadzonych kolejno głosowań jawnych przez Wojciecha Szmajdę Gmina przyjęła: Uchwałę  

Nr 109/XVII/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej oraz Uchwałę Nr 108/XVII/16 w sprawie 

wprowadzenia zmian w Uchwale Nr 78/XII/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania  

15 radnych, 15 osób głosowało za. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 5: obecnych na sali w trakcie głosowania  

15 radnych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 6.–7. 

Marian Kuś, Wójt Gminy, omówił wprowadzone zmiany w załączniku nr 1  

i w załączniku nr 2 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016–2025. Udzielając 

odpowiedzi na pytania, wyjaśniła, że planowane zadłużenie wynosi 3 978 000 zł, natomiast górna 

kwota, na jaką może zadłużyć się Gmina, to około 7 mln zł. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 110/XVII/16  

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016‒2025. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Następnie Wójt Gminy przedstawił wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej  

na 2016 rok – projekt uchwały nr 3, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 14 000 zł. Ustalono 

dochody o łącznej kwocie 24 478 659,23 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 1183 015 zł 

i ustalono wydatki w łącznej kwocie 27 209 707,23 zł. Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 1 

173 300 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 211 800 zł.  

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 1 169 015 zł. Po dokonaniu 

zmian ustalono deficyt w wysokości 2 731 048 zł. Zwiększono przychody o 1 169 015 zł. Ustalono 

kwotę przychodów w łącznej kwocie 2 956 148 zł z tytułów: wolne środki 582 675 zł, pożyczki 

1 100 000 zł oraz kredyt o 1 273 473 zł.  

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetu na rok 2016  

– 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 oraz zmienia się plan dotacji udzielonych z budżetu 
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Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem 

nr 1 do uchwały. 

Wójt dodatkowo wyjaśnił powody przyśpieszenia sesji ‒ zaszła konieczność wprowadzenia 

paragrafu do budżetu, aby w wyznaczonym terminie (tydzień) dokonać zwrotu do budżetu państwa 

nadpłaty dotacji celowej w wysokości 359 zł zgodnie z przesłanym pismem Nr WSO-III.3113.56.2016 

z dnia 5 lipca 2016 roku przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Spraw 

Obywatelskich. 

Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych, czy mają pytania lub inne propozycje do przedło- 

żonego projektu uchwały nr 3. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 3, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 111/XVII/16 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2016. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

Elżbieta Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, odczytała radnym pismo nr DZP-

WO.630.3.2016.CG Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 9 czerwca 2016 r. (data 

wpływu: 20 czerwca 2016 r.) w celu zaopiniowania propozycji zmian granic obszarów zamieszczonej  

w serwisie geoserwis.gdos.gov.pl w katalogu „Proponowane zmiany granic Natura 2000”. Zaopinio- 

wana lista obszarów zostanie przekazana do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, a następnie 

przekazana Komisji Europejskiej w celu uzyskania odpowiednich zgód i decyzji, które pozwolą  

na wprowadzenie ww. zmian granic do krajowego porządku prawnego. 

Wójt Gminy oznajmił, że do 20 lipca mamy czas, aby sprawdzić, czy na naszym terenie 

proponowane są zmiany. Powiedział, że kruszywo po zabezpieczeniu rezerwy zostało podzielone na 

Andrzejów – Kijanka: 6 samochodów, Baryczka: 4, Baryczka – Ławeczko Stare: 15, Ławeczko Klin: 

2, Ławeczko – Ignaców: 3, Rudki: 3, Przyłęk: 4, Mszadla Dolna: 4, Mszadla Stara: 4, Załazy  

i Jabłonów oraz Wólka Chechelska: 6, Łagów: 8, Wólka Łagowska: 3, Okrężnica – Ruda: 4, Babin: 6, 

Mierziączka: 4, Grabów nad Wisłą: 4, Okrężnica – Krzywda: 3, Wólka Zamojska: 2,  

Ruda: 2, Pająków: 5, Helenów – Leokadiów: 1, Szlachecki Las: 1. Zostanie prawie 12 samochodów 

kruszywa, z czego 3‒4 zostanie wywiezione na plac w Lipinach, a reszta tam, gdzie będzie brakować. 

Przed żniwami od poniedziałku rozpocznie się wożenie I części żużla stalowniczego w pierwszej 

kolejności do Mierziączki, Baryczki – Ławeczka i Baryczki – Mszadli Starej. II część będzie wożona 

prawdopodobnie już po zakończeniu żniw, tj. w sierpniu. 

http://geoserwis.gdos.gov.pl/
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Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący Rady 

Gminy Przyłęk, dziękując za udział, zaprosił wszystkich na festyn rodzinny, który odbędzie się  

31 lipca 2016 r. Podziękował też za udział w obchodach 50-lecia OSP w Grabowie nad Wisłą,  

a następnie zamknął obrady XVII sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Gminy Przyłęk o godz. 10.20.  

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


