
Protokół nr 18/2016 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 14 września 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 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

3. Zaproszeni goście: kom. Robert Kaca, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 

Policji w Zwoleniu, oraz asp. szt. Roman Sulima, Asystent Wydziału Prewencji Komendy 

Powiatowej Policji w Zwoleniu  

(zgodnie z załączoną listą obecności)  

 

Przebieg sesji 

Obrady XVIII sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan 

Wojciech Szmajda, Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał 

zaproszonych gości, przedstawicieli władz gminnych oraz radnych. 

 Pan Wojciech Szmajda stwierdził, że jest kworum wymagane do podejmowania prawomoc- 

nych uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446).  

 

Ad. 2. 

 Przewodniczący obrad oznajmił, że do porządku obrad wprowadził dodatkowy punkt:  

„7a. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- 

darki Wodnej w Warszawie”. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają wnioski do porządku 

obrad.  

 Radni nie zgłosili wniosków. 

 

 



Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

  2. Przyjęcie wniosków w sprawie ewentualnych zmian do porządku obrad  

  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, tj. XVI i XVII nadzwyczajnej 

  4. Omówienie realizacji wdrożenia programu „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce 

przez Komendanta Powiatowej Policji w Zwoleniu 

  5. Rozpatrzenie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2016 r. oraz zapoznanie  

z Uchwałą Nr Ra.281.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie: opinii 

o przedłożonej przez Wójta Gminy Przyłęk informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 

2016 r., kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów 

finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ 

  6. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień, w tym podatku 

 7a. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie 

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo- 

darki Wodnej w Warszawie 

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

na lata 2016‒2025 

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

na rok 2016 

10. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

 Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, tj. XVI i XVII 

sesji nadzwyczajnej, bez uwag. 

 

Ad. 4.  

 Komendant Robert Kaca, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji  

w Zwoleniu, omówił wdrożoną mapę zagrożeń powstałą w wyniku przeprowadzonych wspólnie 

konsultacji społecznych celem zebrania informacji o realnych zagrożeniach. Jest ona dostępna  

na stronie internetowej www.geoportal.gov.pl i ma służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców.  

Za pomocą interaktywnej strony można przekazywać sygnały o zagrożeniach występujących w danej 

okolicy. Następnie policjanci będą je weryfikować, a jeśli się potwierdzą, zostaną wprowadzone 

bezpośrednio na mapę. Są na niej informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie 

takich jak kradzież, rozbój, uszkodzenie mienia, pobicie, oszustwo „na wnuczka” i „na policjanta”,  

http://www.geoportal.gov.pl/


a także przestępstwa na tle seksualnym, narkotykowe czy przestępczość nieletnich. Uwzględnione 

zostały też wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu  

i wypadkach drogowych. Przekazał ulotki i prosił o ich rozpropagowanie wśród mieszkańców. 

 

Ad. 5. 

 Elżbieta Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, odczyta Uchwałę Nr Ra.281.2016 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 1 września 2016 r. w sprawie: opinii  

o przedłożonej przez Wójta Gminy w Przyłęku informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pół- 

rocze 2016 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji 

planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ. 

Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych, czy są pytania do przedłożonego ww. sprawo- 

zdania za I półrocze 2016 roku. 

Radni nie mieli pytań ani uwag. 

 

Ad. 6. 

Przewodniczące stałych komisji Rady Gminy kolejno zapoznały Radę Gminy z pozytywnymi 

opiniami wypracowanymi na posiedzeniach: 1) Komisji Gospodarczo-Oświatowej w dniu  

8 września 2016 r. na podstawie protokołu nr 20/2016, 2) Komisji Budżetowej w dniu 13 września 

2016 r. zgodnie z protokołem nr 20/2016 i 3) Komisji Rewizyjnej w dniu 7 września 2016 r. w oparciu 

o protokół nr 20/2016. 

Wójt Gminy ustosunkował się do wniosków stałych Komisji Rady Gminy związanych  

z pismem mieszkańców Ławeczka Starego z prośbą o wykup pomieszczeń po byłym SKR z przezna- 

czeniem na świetlicę wiejską oraz przedstawił problem zabezpieczenia mieszkań (obowiązek Gminy) 

dla osób przebywających w placówkach opiekuńczych, w rodzinie zastępczej, które osiągnęły wiek  

18 lat, a pochodzą z naszego terenu i chcą tu wrócić. Nadmienił, że to zagadnienie omawiała  

p. Barbara Śliwa, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu, na posiedzeniu 

Komisji Budżetowej w dniu 13 września 2016 r. 

Swoją pomoc w sprawie zabezpieczenia lokum dla mieszkańca Grabowa nad Wisłą zgłosił 

Wojciech Szmajda. 

W dyskusji udział wzięli Dariusz Dusiński i Wojciech Szmajda. 



Rada Gminy po rozpatrzeniu pisma mieszkańców Ławeczka Starego negatywnie 

ustosunkowała się do przedstawionej prośby z uwagi na negatywną opinię Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu – budynek zagraża bezpieczeństwu i nie nadaje się do 

użytkowania. 

 

Ad. 7. 

Przedstawiając projekt uchwały nr 1, Wójt Gminy zaproponował pozostawienie podatku  

od nieruchomości na 2017 rok na poziomie roku poprzedniego oprócz stawek od gruntów pod wodami 

powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior, zbiorników sztucz- 

nych i niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji itd. oraz od budynków lub ich części 

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 

siewnym, które posiadają ustalone stawki górne zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 

28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r., 

ponieważ u nas takowe nie występują. Skutki obniżenia górnych stawek są dość dotkliwe dla Gminy, 

nie musimy więc obniżać tych, których nie naliczamy. 

W związku z tym, że radni nie zgłosili innych propozycji stawek podatku od nieruchomości, 

prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 1, w wyniku którego 

Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 112/XVIII/16 w sprawie wysokości stawek podatku od nierucho- 

mości oraz zwolnień, w tym podatku. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 7a. 

 Pan Marian Kuś wyjaśnił powody wcześniejszego zwołania sesji z uwagi na konieczność 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2016 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Przyłęk na lata 2016‒2025. Złożony wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW na „Przebudowę i rozbudowę 

stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy” wymaga uzupełnienia w ciągu 7 dni, ponieważ nie 

zaliczono kosztów projektu do koszów kwalifikowanych. Gmina musi pilnie dokonać zmian, aby 

uzyskać pożyczkę. W związku z powyższym przedłożył projekt uchwały nr 2 do Uchwały  

Nr 107/XVII/16 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki  

z WFOŚiGW w Warszawie, w którym zmianie ulega kwota proponowanej pożyczki z 1 mln  

100 tys. zł na 766 tys. zł  



 Pan Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały nr 4. 

Radni nie mieli pytań. 

Po przeprowadzeniu procedury głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła Uchwałę  

Nr 113/XVIII/16 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie zaciągnięcia długoterminowej 

pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 8.–9. 

Pani Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w załączniku nr 1  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016–2025. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały nr 2, w związku z czym w wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy przyjęła 

Uchwałę Nr 114/XVIII/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata  

2016‒2025. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej  

na 2016 rok – projekt uchwały nr 3, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 36 800 zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 24 975 019,23 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę  

297 200 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 27 372 067,23 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne  

o kwotę 260 tys. zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 951 800 zł. 

Zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 334 tys. zł. Po dokonaniu zmian ustalono deficyt  

w wysokości 2 397 048 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytu w kwocie 

1 048 373 zł, b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł (wolnych środków) 582 675 zł. Zmniejszono 

przychody o 334 tys. zł. Po dokonaniu zmian ustalono przychody o łącznej wysokości 2 622 148 zł  

z tytułów: a) kredytu 1273 473 zł, b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł 582 675 zł. Ustalono 

również rozchody w kwocie 225 100 zł z tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów 190 tys. zł,  

b) spłaty otrzymanych pożyczek 35 100 zł. Zmieniono plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy 

podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 

do uchwały. 



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.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały nr 3. 

Radni nie zgłosili pytań. 

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

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 115/XVIII/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. 

Pan Marian Kuś zwrócił się do radnych z zapytaniem o termin włączenia oświetlenia 

ulicznego, które corocznie świeciło od 1 września. Do dnia sesji nie zostało włączone, ponieważ nie 

zostały jeszcze podpisane umowy do 12 złożonych wniosków o podłączenie oświetlenia wykonanego 

w tym roku w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego III etap”. Jeśli będzie 

podjęta decyzja o włączeniu z dniem 15 września, może być niezadowolenie tej części mieszkańców, 

którym wykonano oświetlenie, a nie dokonano jego włączenia. Dodał, że minął już 14-dniowy termin 

konieczny na sporządzenie umów. Niebawem Polska Grupa Energetyczna SA Oddział Skarżysko- 

-Kamienna winien je przesłać do podpisu, wówczas Gmina uniknie niepotrzebnego zamieszania w tej 

sprawie. 

Radni podzielili zdanie Wójta Gminy, aby włączyć oświetlenie uliczne dla wszystkich 

jednakowo. 

 Poinformował o sprawie budowy boiska sportowego w Łaguszowie, które jest priorytetem,  

bo 5-letni okres na jego wykonanie właśnie upływa. Jeśli Gmina pozyska środki z LGD 

Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu na to zadanie inwestycyjne, to może zabraknąć  

na wykonanie świetlicy z boiskiem dla Lucimi. Wówczas Gmina będzie zmuszona wprowadzić  

to zadanie do budżetu przyszłego roku. Być może uda się pozyskać środki z Regionalnego Programu 

Operacyjnego – prawdopodobnie jest taka szansa. 

 W roku bieżącym Gmina będzie wprowadzać środki na wytyczenie drogi w Kulczynie,  

w kierunku do Łagowa w prawo na kwotę około 9 tys. zł. 

 Gmina wykonała już 5 dróg, tj. Zamość Stary–Stefanów, Wysocin–Mierziączka i Rudki 

oddane do użytkowania, Zamość Stary 12 do BP i Karczonki Łagowskie wykonane, ale jeszcze 

nieodebrane. 



 Jeśli chodzi o kruszywo, to zostało w całości rozwiezione, pozostała tylko część złożona  

do rozwiezienia we własnym zakresie przez pracowników robót publicznych tam, gdzie nie można 

było wjechać dużym samochodem.  

W Rudkach został rozebrany budynek po byłym sklepie. Pani Sołtys pozyskała środki z LGD 

na uporządkowanie tego terenu. Oficjalne oddanie nastąpi 25 września 2016 r. 

 

Ad. 10. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący Rady 

Gminy Przyłęk zamknął obrady XVIII sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady Gminy Przyłęk o godz. 

10.40.  

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


