
Protokół nr 18/12 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

odbytej 2 marca 2012 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. Wójt Gminy – Pan Marian Kuś 

2. Skarbnik Gminy – Pani Mirosława Witczak 

 

Przebieg sesji 

Obrady XVIII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmaj-

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

Następnie 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 (DzU nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). Przekazał, że 

porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Przyłęk został radnym doręczony wraz z materiała-

mi będącymi przedmiotem obrad, po czym zaproponował, aby do porządku dziennego 

wprowadzić dodatkowy punkt „Podjęcie uchwały w sprawie rozbiórki nieruchomości 

– projekt nr 5”. Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski 

do porządku obrad. Radni nie mieli uwag ani zapytań, w związku z czym Przewodniczący  

przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła 

zmianę do porządku obrad XVIII sesji nadzwyczajnej, który przedstawia się następująco:  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, XVII, sesji nadzwyczajnej 

4. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 



5. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego – projekt nr 1 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego 
Gminy Przyłęk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – projekt nr 2 

7. Podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 
 – projekt 3 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  
2012–2017– projekt nr 4 

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozbiórki budynku – projekt nr 5 

10.Zapytania i interpelacje 

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3. 

 Bez uwag i zastrzeżeń przyjęto protokół z XVII sesji nadzwyczajnej (13 osób głoso-
wało za, 1 osoba wstrzymała się). 

 

Ad.4. 

 Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, odczytała zebranym  
protokół nr 13/2012 z posiedzenia komisji w dniu 21 lutego 2012 r.  

Teresa Woźniak jako Przewodnicząca odczytała wnioski z posiedzenia Komisji Rewi-
zyjnej odbytego 23 lutego 2012 r. na podstawie protokołu nr 13/2012. 

Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej przekazała  
informację z pracy Komisji Gospodarczo-Oświatowej z dnia 24 lutego 2012 r. 

Radni dyskutowali nad zabezpieczeniem środków finansowych do końca grudnia  
2012 r. celem stworzenia możliwości zapłaty za dodatkowe zajęcia nauczycielom w ramach  
wypłacanego dodatku wyrównawczego lub podjęcia działań zmierzających do zmniejszenia  
zatrudnienia poprzez reorganizację. 

 

Ad.5. 

Wójt Gminy przekazał Radzie swoje stanowisko w sprawie funduszu sołeckiego  
i prosił, aby go nie tworzyć w 2013 r., ponieważ Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie 
na małe projekty. Prowadzący obrady zapytał radnych o wnioski i pytania do przedłożonego 
projektu uchwały nr 1. W związku z tym, iż nie zgłaszano uwag i wniosków, Przewodniczący 



Rady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła (14 osób 
głosowało za, 1 osoba wstrzymała się) uchwałę nr 104/XVIII/12 w sprawie funduszu  
sołeckiego. 

 

Ad.6. 

Wójt poinformował zebranych, że ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  
(DzU nr 127,poz. 857 z późn. zm.) stworzyła możliwość przekazywania w formie dotacji ce-
lowej środków finansowych dla klubów sportowych na realizację programów szkolenia spor-
towego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych 
lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych w 
celu szkolenia sportowego, sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry 
szkoleniowej– jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków 
klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do 
działalności sportowej prowadzonej przez ten klub, gdyż stanowi to zadanie własne jednostek 
samorządu terytorialnego. Dodał, iż w budżecie Gminy w roku 2012 r. została zabezpieczona 
kwota 30 tys. zł,w ramach której prowadzić będzie swoją działalność utworzony Klub Spor-
towy w Przyłęku i dlatego też przedstawiono Radzie projekt uchwały nr 2. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy 
przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 105/XVIII/12 w sprawie określenia warunków i trybu finan-
sowania zadania własnego Gminy Przyłęk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

 

Ad. 7.–8. 

Wójt wyjaśnił konieczność zwołania sesji nadzwyczajnej ze względu na termin,  
tj. najbliższy poniedziałek, złożenia przez Gminę informacji i oświadczenia o zabezpieczeniu 
środków w wysokości 112 500 zł na zadanie inwestycyjne „Zakup specjalnego samochodu  
do wsparcia przeciwpowodziowych dla OSP Grabów nad Wisłą” (29 lutego upłynął termin 
składania wniosków). Ponieważ Gmina nie otrzymała jeszcze dotacji z Zarządu Głównego 
PSP i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP  
woj. Mazowieckiego, należy wprowadzić do budżetu środki własne, aby w I etapie mógł 
przejść złożony wniosek. Po otrzymaniu wymienionych dotacji Gmina dokona wprowadzenia 
ich do budżetu. Dodał, że wartość dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej nie może przekroczyć 25%, tj. 37 500 zł. 

Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na 2012 r.  
– projekt uchwały nr 3–oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na 
lata 2012–2017, zawarte w projekcie nr 4. Zmniejszono dochody budżetu Gminy  
o 28 600 zł i ustalono dochody w łącznej kwocie 17 565 223 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 
16 961 976 zł, b) majątkowe w wysokości 603 247 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy  
o 26 000 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 17 916 653 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 
15 843 078 zł, b) majątkowe w wysokości 2 073 575 zł. Zwiększono wydatki inwestycyjne  



o 20 000 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 004 780 zł. W wyniku 
wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu Gminy o 54 600 zł, który zostanie  
sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżka środków  
pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy. Po dokonanych zmianach ustalono  
deficyt w wysokości 351 430 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów  
– 30 tys. zł, pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej – 150 tys. zł oraz inne źródła (wolne środki) – 171 430 zł. Zwiększono  
przychody o 54 600 zł. Ustalono przychody po zmianach – 1016 030 zł z następujących  
tytułów: kredytów – 694 600 zł, pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW – 150 tys. zł i inne źródła 
(wolne środki) – 171430 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 budżetowych na 2012 r. – zmiany,  
tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na 2012 r. – zmiany, tj. Tabela nr 2, oraz Plan wydat-
ków inwestycyjnych na 2012 r. – zmiany, tj. Tabela nr 3 do projektu uchwały nr 3, w której 
zmniejszono kwotę dofinansowania z dotacji o 42 500 zł i wprowadzono własne środki  
w wysokości 62 500 zł do zadania inwestycyjnego „Zakup specjalnego samochodu do wspar-
cia działań przeciwpowodziowych dla jednostki OSP w Grabowie nad Wisłą”. Ogólna war-
tość tego zadania wynosi 150 tys. zł. Następnie przedstawiła załącznik nr 1, 2 oraz objaśnie-
nia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012–2017  
– projektu uchwały nr 4. 

Radni z Załaz i Łagowa domagali się zabezpieczenia środków w budżecie Gminy  
na plany odnowy ich miejscowości. W wyniku przeprowadzonej dyskusji stwierdzono, że nie 
należy ich mnożyć bez potrzeby, tym bardziej iż w bieżącym roku nie będą one potrzebne. 
Wójt przekazał, że termin wykonania planu odnowy miejscowości to miesiąc i, jeśli zajdzie 
taka potrzeba w roku następnym, nie będzie z tym problemu. 

Prowadzący obrady poddał kolejno pod głosowanie jawne projekty uchwał nr 3–4,  
w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwały: nr 106/XVIII/12 
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. i nr 107/XVIII/12 w spra-
wie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata  
2012–2017. 

 
Ad.9. 

 Wójt Gminy poinformował o konieczności rozbiórki zawalonego samoistnie budynku  
mieszkalnego jednorodzinnego o wartości 10 tys. zł (umorzenie 10 tys. zł), znajdującego się 
na działce zabudowanej nr 1135 o powierzchni 0,08 ha w Ignacowie. Dodał, że 5 sierpnia  
2011 r. ww. nieruchomość zabudowana zostawanie odpłatnie przekazana Gminie w celu  
zaspokajania potrzeb mieszkaniowych przez Skarb Państwa – Agencja Nieruchomości  
Rolnych i ma już założoną księgę wieczystą RAIZ/00037378/8.Budynek należy zdjąć ze sta-
nu, bo stanowi on majątek Gminy. W związku z tym, iż Radni nie zgłaszali uwag do przedło-
żonego projektu uchwały nr 5, Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne,  
w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 108/XVIII/12  
w sprawie rozbiórki budynku. 



Ad. 10.–11. 
 
 W odpowiedzi na prośbę radnych o zakup kruszywa na drogi Wójt przekazał,  
że zostanie ono kupione w większej ilości, również w ramach niewykorzystanych środków  
na odśnieżanie. Następnie poinformował o zleceniu wykonania kosztorysu na dach budynku 
remizy strażackiej w Zamościu Starym (kosztorys wynosi 58 419,90 zł) i planowanym zlece-
niu wykonania projektu brakującego oświetlenia ulicznego również w roku bieżącym. Wyko-
nanie zadania nastąpi w roku następnym, a szacunkowy koszt stanowić będzie około  
200 tys. zł. Planuje się także, na rok następny, zadanie inwestycyjne „Budowa strażnicy OSP 
w Przyłęku”. W niej mieścić się będzie kotłownia, która zasilać będzie inne budynki, dlatego 
priorytetowo powstanie najpierw strażnica. 

Prosił radnych o zabezpieczenie 40 tys. zł ze środków Gminy na wkład własny 
dla Powiatu Zwoleńskiego na budowę drogi powiatowej w Lucimi, ponieważ otrzymali dota-
cję w wysokości 200 tys. zł ze środków powodziowych, tj.80% wartości zadania – powiat  
nie jest zakwalifikowany jako powodziowy z uwagi na zgłoszenie się i zakwalifikowanie tyl-
ko jednej gminy(Przyłęk) powodziowej i brakuje im środków własnych na to zadanie. Gmina 
Przyłęk otrzymała również dotację ze środków powodziowych w wysokości 70 tys. zł na od-
cinek310 m.b. drogi Andrzejów (Borowiec). Ze środków własnych został zapłacony wyma-
gany przy tym zadaniu projekt oddziaływania na środowisko. Wójt przekazał, iż Starosta 
Zwoleński zobowiązał się dokończyć budowę chodnika w Pająkowie i Mierziączce z wła-
snych środków. 

Następnie poinformował o ustaleniach, jakie zapadły na spotkaniu z mieszkańcami Lipin  
w sprawie drogi dojazdowej do pól (łąk) w tejże miejscowości. W najbliższym czasie wystąpi 
do Rady o zabezpieczenie środków na wydatki związane z wykupem działek od ustalonych  
osób, zakupem przepustu przez rów, notariusza i inne koszty. 

W odpowiedzi na zapytanie radnego Marka Stępnia dotyczące odśnieżania przez samo-
chody strażackie OSP w Grabowie nad Wisłą, Wójt stwierdził, że są to duże obciążenia  
dla samochodów– odśnieżanie wiązało się w latach poprzednich z ponoszonymi poważnymi 
kosztami remontów. Nowe samochody powinny być przede wszystkim gotowe do ratowania 
życia i mienia mieszkańców w czasie pożaru lub powodzi. Przykładem może być powstały 
zator na Wiśle o długości 6 km koło Solca. Tam ewakuowano 4–5 zabudowań. Zastanawiano 
się nawet, czy nie prosić wojsko o pomoc. Dopiero o 1 w nocy puścił zator i wtedy  
w Lucimi bardzo gwałtownie podniosły się wskaźniki stanu wód. Później powstał drugi zator, 
tym razem koło Puław. Stan alarmowy w naszej Gminie został odwołany 1 marca br. 

Marian Kuś powiedział też o piśmie, które wpłynęło do Wójta i Przewodniczącego Rady, 
w sprawie zakupu średniego samochodu strażackiego dla OSP w Łaguszowie. Zakup ten 
uważa za zbędny i niezasadny, ponieważ Gminie wystarczy pięć jednostek wyposażonych  
w takie samochody, tj. trzy w systemie krajowym: Łagów, Grabów nad Wisłą i Mszadla No-
wa, oraz jednostki OSP Przyłęk i Ignaców. Radni podzielili pogląd Wójta w tej sprawie. 
Przewodniczący Rady dodał, iż jego zdaniem wymóg posiadania dwóch samochodów przez 
jednostki systemu krajowego jest zbyteczny, ale obowiązkowy. 

Wójt prosił Ryszarda Bieniasa, Prezesa OSP w Łagowie, o rozpatrzenie możliwości  
przyjęcia zainteresowanych druhów (14 osób) do swojej jednostki po rozwiązaniu jednostki  
w Załazach, bo winno się zrzeszać w dobrze wyposażonych jednostkach KSRG z możliwo-



ścią dofinansowywania z zewnątrz. Beata Kędzierska zaproponowała postawienie chętnym 
wysokich wymagań i, dopiero jeśli zasłużą, przeszkolić ich (próbne, warunkowe przyjęcie). 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 
Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XVIII sesji  
nadzwyczajnej VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 12.15. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 
 


