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Protokół nr 19/12 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej 29 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 

3. Sekretarz Gminy – Pani Danuta Bocian 

4. Sołtysi – 24osoby (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu) 

 

Przebieg sesji 

Obrady XIX sesji 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 15 radnych, 

co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 

ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). Przekazał, 

że porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Przyłęk został radnym doręczony wraz  

z materiałami będącymi przedmiotem obrad, po czym zaproponował, aby do porządku dzien-

nego po punkcie 5 wprowadzić dodatkowy punkt „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia 

pomocy finansowej Powiatowi Zwoleńskiemu – projekt 5”. Następnie zwrócił się do radnych 

z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad. Radni nie mieli uwag, w związku 

z czym Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy 

jednogłośnie wprowadziła zmianę do porządku obrad XIX sesji. Porządek obrad przedstawia 

się następująco:  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, XVIII, sesji 
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4. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

5. Sprawozdanie z działalności GOPS w Przyłęku za rok 2011 oraz sprawozdanie z realizacji 
„Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy 
w Rodzinie” 

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego 
– projekt nr 5 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale nr 91/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 r. 
w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-
wych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2012 r. – projekt nr 3 

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012 
– projekt 1 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  
2012–2017 – projekt nr 2 

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 105/XVIII/12 z dnia 2 marca 2012 r. 
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Przyłęk 
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu – projekt nr 4 

11. Zapytania i interpelacje 

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania  

 

Ad. 3. 

 Rada Gminy przyjęła protokół z XVIII sesji (14 osób głosowało za, 1 osoba wstrzy-

mała się). 

 

Ad.4. 

 Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, odczytała zebranym  

protokół nr 14/2012 z posiedzenia komisji w dniu 27 marca 2012 r.  

Teresa Woźniak jako Przewodnicząca odczytała wnioski z posiedzenia Komisji Rewi-

zyjnej odbytego 26 marca 2012 r. na podstawie protokołu nr 14/2012. 

Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przekazała  

informację z pracy Komisji Gospodarczo-Oświatowej z dnia 28 marca 2012 r. 



3 

 

Ad. 5. 

 Maria Madejska przedstawiła zebranym sprawozdanie z działalności GOPS-u 

w Przyłęku za rok 2011, a następnie szczegółowo omówiła sprawozdanie z realizacji  

„Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Przemocy  

w Rodzinie za rok 2011 (sprawozdania stanowią załączniki do oryginału protokołu). 

 

Ad. 6. 

 Wójt Gminy poinformował zebranych o zabezpieczeniu 40 tys. zł ze środków Gminy 

na wkład własny dla Powiatu Zwoleńskiego na budowę drogi powiatowej w Lucimi w przed-

łożonym projekcie uchwały nr 5. Starostwo otrzymało dotację w wysokości 200 tys. zł  

ze środków powodziowych, tj. tylko 80 proc. wartości zadania–powiat nie jest zakwalifiko-

wany jako powodziowy i dlatego brakuje im środków własnych na to zadanie. W związku  

z tym, iż radni nie wnieśli uwag, Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne,  

w wyniku którego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 109/XIX/11 w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego. 

 

Ad. 7.  

 Wójt Gminy przekazał informację dotyczącą projektu uchwały nr 3, którym wprowa-

dzono zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, tj. w dziale IV. Plan wydatków gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 r.  

Zmiany polegają na wprowadzeniu niewykorzystanej kwoty w wysokości 645 zł  

z roku poprzedniego. Zlikwidowano zadanie „Przeprowadzenie badań osób przez biegłego 

w związku z nadużywaniem alkoholu”– 2 tys. zł, a w ramach tych środków wprowadzono 

nowe zadanie na „Doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień w Ośrodku Zdrowia  

w Przyłęku”. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła  

jednogłośnie uchwałę Nr 110/XIX/11 w sprawie zmian w uchwale nr 91/XVI/11 z dnia  

30 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2012 r.”. 
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Ad. 8.–9. 

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

– projekt uchwały nr 1 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk  

na lata 2012–2017, zawarte w projekcie nr 2. Zwiększono dochody budżetu Gminy  

o 13 716 zł i ustalono dochody w łącznej kwocie 17 578 939 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 

16 995 692 zł, b) majątkowe w wysokości 583 247 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy  

o 156 900 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 18 073 553 zł, z tego: a) bieżące  

w kwocie 15 969 978 zł, b) majątkowe w wysokości 2 103 575 zł. Ustalono kwotę  

wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 004 780 zł. W wyniku wprowadzonych zmian 

zwiększono deficyt budżetu Gminy o 143 184 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 

pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżą-

cym budżetu Gminy. Po dokonanych zmianach ustalono deficyt w wysokości 494 614 zł,  

sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów – 30 tys. zł, pożyczki zaciąganej  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 150 tys. zł oraz inne 

źródła (wolne środki) – 314 614 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, Plan wydatków 

inwestycyjnych na 2012 r. – zmiany, tj. Tabela nr 3, oraz Dotacje udzielone w 2012 r.  

z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych do projektu 

uchwały nr 1. Następnie przedstawiła załącznik nr 1 i 2 oraz objaśnienia do zmian wprowa-

dzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012–2017 – projektu uchwały nr 2. 

Radni nie wnieśli uwag. 

Prowadzący obrady poddał kolejno pod głosowanie jawne projekty uchwał nr 1 i 2,  

w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie przyjęła uchwały: Nr 111/XIX/12 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r. i Nr 112/XIX/12 

w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata  

2012–2017. 

 

Ad. 10. 

 Wójt Gminy oznajmił radnym, że na poprzedniej sesji, tj. 2 marca 2011 r., została 

podjęta uchwała Nr 105/XVIII/12 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania  
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zadania własnego Gminy Przyłęk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. Podjęta uchwała 

nie była publikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i tym samym 

nie weszła w życie. Przygotowany został projekt uchwały nr 4 uchylający poprzednią uchwałę 

po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu, 

która bada zgodność z prawem akta stanowione przez Radę Gminy w ramach nadzoru.  

Z uwagi na zmianę przepisów powyższą uchwałę możemy uchylić we własnym zakresie 

w ciągu 30 dni od jej uchwalenia bez konsekwencji. Radni nie wnieśli uwag, w związku 

z czym Przewodniczący Rady przeprowadził jawne głosowanie, w wyniku którego Rada 

Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 113/XIX/12 w sprawie uchylenia uchwały  

Nr 105/XVIII/12 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego 

Gminy Przyłęk w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu. 

 

Ad. 11.– 12. 

Wójt Gminy przedłożył zebranym opracowanie historyczno-heraldyczne – zarys „Heral-

dyka Gminy Przyłęk” Włodzimierza Chorązki z Uniwersytetu Jagiellońskiego celem zapo-

znania się i wybrania z wstępnie opracowanych projektów dwóch wzorów herbu, flagi i pie-

częci dla Gminy Przyłęk. Informacja o wyborze będzie stanowić załącznik do Komisji Heral-

dycznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zaznaczył, że poszczególne stałe komisje 

Rady Gminy zapoznały się z tym tematem na swoich posiedzeniach. Wójt uzupełnił swoją 

wypowiedź, informując o złożonym wniosku do LGD „Dziedzictwo i rozwój” na ogólną 

kwotę 22 760 zł o dofinansowanie zadania „Promocja dziedzictwa kulturowego Gminy  

Przyłęk poprzez wykonanie herbu Gminy i ustawienie małej infrastruktury turystycznej  

w formie witaczy”. Wniosek uwzględnia również koszty poniesione na sporządzenie projektu 

herbu, flagi i pieczęci – 8 tys. zł w ramach małego projektu. 

Pani Beata Kędzierska przybliżyła zebranym znaczenie poszczególnych symboli zamiesz-

czonych w przedłożonych projektach. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji i głosowania jawnego Rada Gminy Przyłęk dokonała 

jednogłośnie wyboru dwóch projektów herbu w wersji 1a i 4a.  

Wójt Gminy skierował prośbę do sołtysów o sporządzenie listy osób, które nie otrzymały 

pojemników na śmieci komunalne celem uzupełnienia. Następnie przekazał informację o: 
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- zmianie czasu oświetlenia ulicznego, które obecnie jest przestawiane na godziny od 19.30 

do 22.00 (całkowicie zostanie ono wyłączone od maja do sierpnia br.);  

- zwiększonej mętności wody ze stacji wodociągowej w Załazach (wynosi 8 NTU, a winna 

być 1 NTU – nefelometryczna jednostka mętności uważana w Polsce za równą mg/dm³ 

Si02).Na sesji zaplanowano zatem w uchwale budżetowej przeznaczyć 25 tys. zł na wymianę  

złoża w odżelaziaczu, ponieważ od 15 lat tego nie robiono; następnym krokiem będzie 

zamontowanie nowego zbiornika napowietrznego; 

- wykonywanym równaniu dróg polnych na terenie całej Gminy przez pana Kozaka; 

- planowanej negocjacji 30 marca 2012 r. w sprawie sprzedaży udziałów w nieruchomości 

zabudowanej, tj. budynku po byłej szkole w Ławeczku Starym i w gruntach. Wpłynęły dwie 

oferty. W przypadku sprzedaży uzyskane środki przeznaczone będą na wykonanie nowego 

zadania dla tej miejscowości; 

- ogłoszonym przetargu na „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wysocin (Górny)”  

i planowanym ogłoszeniu następnych przetargów na „Przebudowę drogi Andrzejów  

(Borowiec) przez wieś dł. 310 m.b.” i „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Mszadla 

Dolna o dł. 1147 m.b.”; 

- o przesłaniu szacunkowych danych wymarznięcia ozimin z naszej Gminy, tj. 70 ha pszeni-

cy,50 ha jęczmienia, 1100 ha pszenżyta i 30 ha rzepaku do Mazowieckiego Urzędu  

Wojewódzkiego Oddział Rolnictwa Wydział Geodezji i Rolnictwa; 

- planowanym zakupie kruszywa(około 80 samochodów), które zostanie rozwiezione w maju 

na nieprzejezdne drogi; 

- wysyłanych wezwaniach dotyczących wypełnienia deklaracji podatkowych od nieruchomo-

ści. Jeśli wezwane osoby tego nie uczynią, zostanie przesłana lista osób do Urzędu  

Skarbowego w Zwoleniu o wymierzeniu kar za uchylanie się od płacenia podatku;  

- zagrożeniu wynikającym z wypalania traw; oprócz mandatów i spraw sądowych  

w przypadku udowodnienia podpalenia może być utrata dopłat bezpośrednich przez 3 lata; 

jeśli Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w czasie kontroli stwierdzi taki czyn, 

a nie zostanie ona powiadomiona o wypaleniu przez właściciela w ciągu miesiąca od zaistnia-

łego czynu; 

- remoncie dróg asfaltowych gminnych razem z powiatowymi, który zostanie przeprowadzo-

ny w kwietniu bieżącego roku; 

- oddaniu w użytkowanie boiska sportowego w Babinie dla mieszkańców Gminy w kwietniu 

br. po zatrudnieniu opiekunki, tj. stażystki na 6 miesięcy z Powiatowego Urzędu Pra-

cy w Zwoleniu; 
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- likwidacji siedziby obwodowej komisji wyborczej w Ławeczku Starym w przypadku  

sprzedaży budynku po byłej szkole podstawowej. Zaproponował przeniesienie siedziby do 

PSP w Mszadli Starej, gdyż budynek ma dobre warunki lokalowe łącznie z dostępem  

do elektronicznego przesyłu danych wyborczych;  

- planowanych na jesieni zebrań wiejskich z uwagi na wprowadzanie z dniem 1 stycznia  

2013 r. opłaty za gospodarowaniem odpadami komunalnymi. Rada Gminy do końca roku 

musi podjąć 12 uchwał, aby można było wykonać uchwałę o utrzymaniu czystości w Gminie; 

- planowanym ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej przetargu na „Adaptację  

budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” z terminem wykonania V-VIII 2012 r., 

- wydanej przez Regionalnego Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska pozytywnej  

opinii do wniosku w sprawie budowy kurników. Komisje Rady zapoznawały się z wydaną  

decyzją. Teraz do Wójta Gminy należy wydanie decyzji środowiskowej negatywnej lub pozy-

tywnej wraz z uzasadnieniem w tej sprawie. Druga strona może złożyć odwołanie do SKO, 

które zazwyczaj kieruje wydaną decyzję do ponownego rozpatrzenia. W dalszym postępowa-

niu odwoławczym sprawa, przy kolejnych odwołaniach, może trafić do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego i wtedy Gmina będzie musiała przyjąć werdykt wyroku sądu. Poinformo-

wał, że prawdopodobnie wykonawca planuje wykup gruntów na budowę swojej drogi  

dojazdowej do planowanej inwestycji. Przy drodze gminnej w Okrężnicy w razie potrzeby 

zostanie postawiony znak ograniczający wjazd dla samochodów powyżej 10 ton w obawie 

przed jej zniszczeniem; 

- planowaniu postawienia na terenie Gminy Przyłęk i Zwoleń 27 elektrowni wiatrowych.  

W Zielonce i Atalinie powstały wieże dokonujące pomiarów natężenia wiatru. Roczny  

podatek od jednego wiatraka wynosi 8 tys. zł – wpłynęłaby zatem dość pokaźna kwota do 

budżetu Gminy. Rada będzie miała dylemat, czy odrzucić taki dochód, czy postawić na  

rozwój, wykorzystując możliwości pozyskania dodatkowych środków od przedsiębiorców. 

Wpływające skargi mieszkańców z Lipin, Babina i Okrężnicy w sprawie budowy kurników 

odcinają Gminie możliwość pozyskania dodatkowych dochodów z tytułu podatku od nieru-

chomości. 

Udzielając odpowiedzi na zadawane pytania, Wójt Gminy wyjaśnił, że na drodze  

Andrzejów (Pomysłów) nie zostanie położony asfalt, tylko ubytki zostaną zasypane  

kruszywem, natomiast droga na Andrzejowie koło pani Markiewicz była wytyczana  

równiarką, powtórne zmniejszenie jej szerokości poprzez odoranie przez mieszkańców winna 

być również przez nich doprowadzona do stanu poprzedniego (9 m szerokości). Poinformo-

wał, że awaria światła w Pająkowie związana jest z odcięciem zasilania od licznika przez  
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nieznanego sprawcę. Problem ten został zgłoszony do zakładu energetycznego. Jeśli chodzi 

 o odpłatność za wywóz śmieci od podmiotów gospodarczych, to Rada Gminy przyjęła 

uchwałę w 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nierucho-

mości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Dariusz Dusiński prosił o złożenie monitu o opracowanie planów zagospodarowania  

terenów objętych obszarem chronionym Natura 2000 do Regionalnej Dyrekcji Ochrony  

Środowiska, ponieważ właściciele tych działek mają ograniczone możliwości działania, 

np. nie mogą ich zalesić. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

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

XIX sesji VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 10.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


