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Protokół nr 20/12 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

30 kwietnia 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. 8.00. 

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. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku – Maria Madejska 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

1. Dyrektor SPZOZ Gminy Przyłęk – Pani Teresa Wójtowicz 
2. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku – Pani Monika Krześniak 
3. Sołtysi – 22 osoby 

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu). 

 

Przebieg sesji 

Obrady XX 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 14 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  

XX sesji Rady Gminy Przyłęk został radnym doręczony wraz z materiałami będącymi przed-

miotem obrad, po czym zaproponował wykreślenie z porządku dziennego pkt. „Podjęcie 

uchwały w sprawie dotacji dla Klubu Sportowego w Przyłęku – projekt nr 8”. 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 wy-

niku którego Rada Gminy jednogłośnie wprowadziła zmianę do porządku dziennego. Porzą-

dek obrad przedstawia się następująco: 
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1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XIX sesji  

4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach  

za rok 2011: 

a) sprawozdanie,  

b) dyskusja, 

c) podjęcie uchwały – projekt nr 2. 

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 

2011: 

a) sprawozdanie, 

b) dyskusja, 

c) podjęcie uchwały – projekt nr 3. 

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok: 

a) sprawozdanie Wójta Gminy w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2011 rok, 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu Wójta z wykonania 

budżetu Gminy za rok 2011, 

c) wnioski i opinie Komisji Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu za rok 2011, 

d) dyskusja, 

e) podjęcie uchwały – projekt nr 4. 

7. Absolutorium dla Wójta Gminy: 

a) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium, 

b)podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2011 rok – projekt nr 5, 

8. Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie:  

a) wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012– projekt nr 6, 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012–2017 

– projekt nr 7. 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organiza-

cjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, lub radą działalności pożytku publicznego, projektów 

aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organiza-

cji – projekt nr 1 

10. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Przyłęk 
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11. Zapytania i interpelacje 

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

13. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

 Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy (w głosowaniu jawnym) jednogłośnie (14 osób 

głosowało za) przyjęła protokół z XIX sesji. 

 

Ad. 4. 

 Przewodniczący obrad powitał Panią Teresę Wójtowicz, która przedstawiła sprawo- 

zdanie finansowe SPZOZ Gminy Przyłęk za rok 2011 (stanowiące załącznik do protokołu). 

Przekazała, że wynik finansowy za 2011 r. SPZOZ Gminy Przyłęk zamknął się stratą w wy-

sokości 26 528,53 zł. Na wysokość tej straty miały wpływ: wzrost kosztów amortyzacji (ka-

retki, pieca c.o. i budynku), wyższe koszty utrzymania, zmniejszony kontrakt z NFZ w porad-

ni stomatologicznej i koszty prac remontowych. Po odjęciu naliczonej amortyzacji w 2011 r. 

(46 476,84 zł) zysk wynosi 16948,31 zł. W 2011 r. poradnie stomatologiczne pracowały  

w ramach 1,5 etatu opłacanego przez NFZ, w bieżącym roku będą pracować tylko w oparciu 

o 0,75 etatu. Na pewno nie ulegnie zwiększeniu liczba godzin przyjęć przez stomatologów  

i być może dojdzie do tego, że w jednym z ośrodków zdrowia będzie zamknięta poradnia 

stomatologiczna. Poradnia ginekologiczna w Załazach nie spełnia warunków lokalowych wy-

znaczanych przez NFZ, tj. dwa gabinety plus bezpośrednie wejście do łazienki z jednego ga-

binetu. Nie ma takich możliwości, aby temu sprostać. Następnie udzieliła odpowiedzi na py-

tania dotyczące funkcjonowania gabinetów stomatologicznych w innych okolicznych gmi-

nach. Radni nie mieli dalszych pytań, więc prowadzący obrady przystąpił do procedury jaw-

nego głosowania, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (14 osób głosowało 

za) uchwałę nr 114/XX/12w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielne-

go Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za 2011 r. 

 

Ad. 5. 

 Pani Monika Krześniak omówiła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Pu-

blicznej w Przyłęku za 2011 r. (stanowiące załącznik do protokołu). Poinformowała, że bi-

blioteki publiczne działające na terenie Gminy Przyłęk zajęły w powiecie pierwsze miejsce 

pod względem wielkości księgozbioru na 100 mieszkańców(w 2011 r. zakupiono 

1291woluminów, czyli 20 książek na stu mieszkańców) oraz dwa drugie miejsca, jeśli chodzi 
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o liczbę czytelników na 100 mieszkańców i liczbę wypożyczeń na 100 mieszkańców. Biblio-

teki nieodpłatnie oferowały mieszkańcom dostęp do Internetu: w Przyłęku poprzez 6 kompu-

terów, w Grabowie nad Wisłą i Łagowie poprzez 2 komputery. Omówiła również prowadzo-

ną dodatkową działalność w ramach pozyskanych środków, m.in. z PROW-u. Do powyższego 

sprawozdania nie wniesiono uwag. Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (14 osób głosowało za) uchwałę  

nr 115/XX/12 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki  

Publicznej w Przyłęku za 2011 r. 

 

Ad. 6. 

a) Wójt Gminy przedstawiając sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 r., 

przekazał, iż plan dochodów budżetu na 2011 r. stanowi kwotę18 607 079 zł, natomiast plan 

wydatków 18 981 051,14 zł. Realizacja dochodów wynosi 18 071 784,29 zł, tj. 97,12 proc. 

planowanych dochodów (wzrost o 2,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego).Wydatki wy-

konano w kwocie 17 300 080,35 zł, co stanowi 91,14 proc. planu. Niski procent wykonania 

wydatków spowodowany jest nieprzeprowadzeniem inwestycji w Rudkach, umowa została 

podpisana w omawianym roku budżetowym, a jej realizacja przypada na 2012 r. Należności 

wymagalne stanowiły 3,3 proc. wykonanych dochodów i wynoszą 601 540 zł. Zaległości po-

datkowe zmalały o 24 281 zł w stosunku do 2010 r. i na koniec 2011 r. wynoszą 247 545 zł. 

Wydatki majątkowe wykonano w wysokości 2 510 105,43 zł, tj. 14,51 proc. ogółu wydatków 

zrealizowanych. Budżet zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 771 703,94 zł. Zadłuże-

nie z tytułu pożyczek i kredytów wynosi 1 326 200 zł, co stanowi 7,3 proc. wykonanych do-

chodów, natomiast wskaźnik obciążenia budżetu spłatami w 2011 r. wyniósł 3,3 proc. Poin-

formował o zaplanowanych inwestycjach na 2011 r., a wykonanych do 31 grudnia 2011 r.: 

- budowa wodociągu z przyłączami Andrzejów (Borowiec) na kwotę 150 tys. zł, wykonano  

to zadanie na wartość 165 261 zł (dotacja z WFOŚiGW w wysokości 126 tys. zł); 

- budowa garażu na agregat prądotwórczy w Lipinach na kwotę 40 tys. zł– bezzasadna  

z uwagi na zakup agregatu prądotwórczego przewoźnego na kołach; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ruda na plan 150 tys. zł, wydatkowano  

218 200 zł (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 58 tys. zł); 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zamość Nowy– Mszadla Dolna na plan  

740 600 zł wydatkowano 658 tys. zł (dotacja z MSWiA w kwocie 341 996 zł); 
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- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów (Karczonki) – inwestycja nie była pla-

nowana, ale została wprowadzona do budżetu na wniosek radnych i wykonana na kwotę 

57 851,82 zł; 

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejów (Borowiec) przez wieś, dł. 310 m  

- zaplanowano środki powodziowe, lecz zadania nie wykonano ze względu na konieczność 

opracowania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Otrzymaliśmy promesę   

na to zadanie w roku bieżącym. Odbył się już przetarg i droga będzie robiona w 2012 r. Za-

planowane środki przeniesiono na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lucimia przez 

wieś (2 odcinki dł. 422 m); 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejów (Borowiec), dł. 950 m z kruszywa  

ze środków powodziowych. Na plan 100 tys. zł wydatkowano 98 tys. zł (dotacja z MSWiA  

w wysokości 68 tys. zł); 

- budowa parkingu w Lipinach – zaplanowano 130 tys. zł, na wniosek radnych odłożono tę 

inwestycję na inny termin; 

- przebudowa drogi dojazdowej do wałów przeciwpowodziowych i pól w miejscowości  

Lucimia, dł. 1150 m, na plan 250 tys. zł wydatkowano 231 548,48 zł (dotacja w wysokości 

225 766 zł z MSWiA), 

-przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lucimia przez wieś, 2 odcinki dł. 422 m, 

na plan 50 tys. zł wydatkowano 150 069,25 zł (dotacja w wysokości 136 181 zł z MSWiA); 

- zakup sprzętu komputerowego i licencji. Zaplanowane zadanie wypadło z inwestycji, po-

nieważ zakupiono sprzęty komputerowe poniżej kwoty 3,5 tys. zł. Wydatek został pokryty ze 

środków własnych; 

-budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” w Babinie: Gmina zrezygnowała z zadania (wniosek 

nie przeszedł), ponieważ koszt inwestycji to 240 tys. zł, na liczbę uczniów powyżej  

100 należałoby dołożyć środki własne w wysokości 120 tys. zł; 

- poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców Gminy poprzez remont i adap-

tację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury, zaplanowaliśmy 552 551 zł, zadanie 

będzie wykonywane w roku bieżącym, jest już po przetargu; 

- budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie, zaplanowano 495 078zł, wydat-

kowano 451 tys. zł (środki pozyskane z UE w wysokości 269773 zł); 

- zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Mszadli 

Nowej. Wstępnie zadanie nieplanowane, ponieważ na początku roku nie znane były źródła 

finansowania. Wartość zadania 438 963,50 zł. Otrzymaliśmy dotacje w wysokości 227 123 zł 

oraz bezpośrednio jednostka OSP w Mszadli Nowej otrzymała na swoje konto 150 tys. zł  
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z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Łączny koszt zadania zamknął się kwotą  

590 tys. zł; 

- opracowanie dokumentacji projektowej boiska ogólnodostępnego wielofunkcyjnego przy 

PG w Przyłęku. Zadanie wstępnie nieplanowane. Wykonano dokumentację na kwotę 8 595 zł  

i poczynione zostaną starania, aby powstało takie boisko w roku 2013 lub 2014; 

- zakup bramy wjazdowej dla OSP w Mszadli Nowej na kwotę 8 900 zł. Zadanie wstępnie 

nieplanowane, konieczność zakupu wynikła w trakcie zakupu średniego samochodu ratowni-

czo-gaśniczego z napędem 4x4. 

Wójt poinformował również, że Gmina otrzymała subwencję oświatową w wysokości 

5418 228 zł, a wydatkowała na oświatę 6 959 660,80 zł, z czego dowóz młodzieży kosztował 

405 723 zł, utrzymanie klas zerowych stanowiących zadanie własne Gminy to 341 693 zł.  

Z budżetu Gminy dodatkowo przeznaczono na oświatę 794 016 zł. Ogółem oprócz subwencji 

wydatkowano na oświatę 1 541 432,80 zł. 

Omówił także plan i wykonanie wydatków w poszczególnych działach budżetu Gminy 

za 2011 r.  

 

a) Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pani Elżbieta Madejska, zapoznała Radę z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu zgodnie  

z Uchwałą Nr Ra.108.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy  

w Przyłęku sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia 

komunalnego.  

b) Pani Ewa Molenda przedstawiła pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu Gmi-

ny za 2011 r. popartą wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2011 r.  

na podstawie protokołu nr 15/2012 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Oświatowej odbytego  

w dniu 25 kwietnia 2012 r. Następnie Elżbieta Madejska odczytała wniosek  

o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2010 r. i pozytywną opinię z wykonania budżetu Gminy 

za 2011 r. zawarte w protokole nr 15/2012 Komisji Budżetowej, a wypracowane na posiedze-

niu w dniu 23 kwietnia 2012 r.  

c) Radni nie mieli uwag do przedłożonego przez Wójta sprawozdania z wykonania budże-

tu Gminy za 2011 r. 

d) Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie (14 osób głosowało za) uchwałę nr 116/XX/12 w sprawie rozpatrzenia  
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i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2011 r. oraz sprawozdania  

finansowego.  

 

Ad. 7. 

a) Pani Teresa Woźniak odczytała Uchwałę Nr 1/2012 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w Przyłęku z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium wraz  

z uzasadnieniem. Następnie Elżbieta Madejska zapoznała Radę z przesłaną opinią RIO  

o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w sprawie udzielenia 

Wójtowi absolutorium z wykonania budżetu za 2011 r. – Uchwała Nr Ra.160.2012 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 17 kwietnia 2012 r. 

b) Radni nie mieli zastrzeżeń. 

c) W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy jednogłośnie 

(14 osób głosowało za) przyjęła uchwałę nr 117/XX/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy 

absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

Na salę obrad wszedł radny Dariusz Dusiński. 

Prowadzący obrady ogłosił 15-minutową przerwę. 

 

Ad. 8(a–b). 

 Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na 

2012 r. – projekt uchwały nr 6 oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Przyłęk na lata 2012–2017, zawarte w projekcie nr 7. Zwiększono dochody budżetu Gminy  

o 109 918 zł. Ustalono dochody w łącznej kwocie 18 096 030,90 zł. Zwiększono wydatki 

budżetu gminy o kwotę 155 473 zł. Ustalono wydatki w łącznej kwocie 18 636 199,90 zł. 

Zwiększono również wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 91 tys. zł. Ustalono kwotę 

wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 095 780 zł. W wyniku wprowadzonych powyż-

szych zmian zwiększono deficyt budżetu Gminy o 45 555 zł. Po dokonaniu zmian ustalono 

deficyt w wysokości 540 169 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: kredytów – 300 

tys. zł, pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej – 150 tys. zł oraz inne źródła (wolne środki) – 90 169 zł. Zwiększono przychody bu-

dżetu o kwotę 45 555 zł. Ustalono przychody po zmianach w wysokości  1 204 769 zł (przy-

chody zmniejszono z tytułu zaciągniętego kredytu o 394 600 zł, zwiększono przychody  

o 440 155 zł pochodzące z wolnych środków). Przychody te pochodzą z następujących tytu-

łów: z kredytów – 300 tys. zł, pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-
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dowiska i Gospodarki Wodnej – 150 tys. zł oraz inne źródła (wolne środki) – 754 769 zł. 

Rozchody budżetu pozostały bez zmian i wynoszą 664 600 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 do projektu uchwały nr 6. Następnie 

przedstawiła załącznik nr 1 i 2 oraz objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej 

Prognozie Finansowej na lata 2012–2017 – projektu uchwały nr 7. Radni nie wnosili uwag. 

Prowadzący obrady poddał kolejno pod głosowanie jawne projekty uchwał nr 6 i 7,  

w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie (15 osób głosowało za) przyjęła 

uchwały: Nr 118/XX/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.  

i Nr 119/XX/12w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przyłęk na lata 2012–2017. 

 

Ad. 9. 

 Wójt Gminy wyjaśnił konieczność podjęcia przedłożonego Radzie projektu uchwały 

nr 1, który w załączniku nr 1 określa szczegółowy sposób przeprowadzania konsultacji z org. 

pozarządowymi (zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy taki obowiązek został nałożonym przez usta-

wodawcę). W związku z tym, iż radni nie mieli pytań, Przewodniczący obrad przeprowadził 

głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (15 osób głosowało 

za) uchwałę Nr 120/XX/12 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania  

z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-

łalności pożytku publicznego i o wolontariacie, lub radą działalności pożytku publicznego, 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

 

Ad. 10. 

 Maria Madejska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku,  

poinformowała zebranych o nowym zadaniu dla Gminy wynikającym z art. 16 a ust. 4 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2009 r. nr 175, poz. 1362), który zobo-

wiązuje Gminę do przedstawienia Radzie Gminy informacji dotyczącej „Oceny zasobów  

pomocy społecznej na 2011 rok dla Gminy Przyłęk” (materiały zostały przekazane radnym  

na posiedzeniach poszczególnych komisji rady). Następnie szczegółowo omówiła tabelarycz-
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ne zestawienie danych za lata 2009–2010 oraz prognozę na 2011 rok łącznie z końcowymi 

wnioskami dotyczącymi zwiększenia budżetu na niesienie pomocy osobom potrzebującym 

opieki: niepełnosprawnym, samotnym, których liczba rośnie w związku ze starzeniem się 

społeczeństwa. Dodatkowo udzieliła informacji w sprawie zasad odpłatności dla opiekunek 

(brak osób chętnych) zajmujących się osobami starszymi. („Ocena zasobów pomocy społecz-

nej na 2011 rok dla Gminy Przyłęk” stanowi załącznik do oryginału protokołu). 

 

Ad.11.-12. 

 Prowadzący obrady udzielił głosu pani Teresie Wąsik, która przekazała zebranym  

informację o borykaniu się od roku z pomysłem planu budowy kurników na terenie wsi Okręż-

nica. Po wydaniu przez Regionalnego Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska pozytyw-

nej opinii do wniosku w sprawie budowy kurników i pozwolenia na budowę kurników przez 

sanepid zaciągnięto porady kancelarii prawnej w Warszawie, która zajmuje się takimi proble-

mami mieszkańców. Przekazała, że istnieje możliwość szybkiego zatrzymania inwestora po-

przez wykonanie tylko dla 3–4 miejscowości (proponowała: Lipiny, Okrężnicę i Babin) planu 

zagospodarowania przestrzennego, aby udało się go wykonać w ciągu 1,5–2 lat. Od razu podję-

ta uchwała o przystąpieniu do wykonania planu dla tych miejscowości automatycznie wstrzy-

muje działania budowy zakładu przemysłowego, tj. 9 kurników i pomieszczenie na utylizację 

na 12 miesięcy. Wyjaśniła, że z chwilą podjęcia uchwały udziela się inwestorowi pisemnej 

odpowiedzi o wstrzymaniu działań. Jest to najszybszy, najefektowniejszy i jednoznaczny spo-

sób na zablokowanie powstania takiej inwestycji mimo innych mocnych sposobów. Pozwole-

nia wydawane są w oparciu o górne dopuszczalne normy do projektu, dopiero po wybudowaniu 

zakładu dokonuje się pomiaru szkodliwości (nikt nie mierzy ilości smrodu, pyłu i amoniaku), 

jeśli przekroczy normy, wtedy będzie za późno na monity. 

W dyskusji wziął udział Dariusz Dusiński, który stwierdził, że przedsiębiorca podejmuje 

działania, ubiegając się o pozwolenie na budowę inwestycji na podstawie opracowanego rapor-

tu oddziaływania na środowisko. 

Beata Kędzierska wyjaśniła, że teoretycznie każde działanie jest związane z prawem  

dopuszczającym określone normy. Jednak Gmina powinna mieć plan zagospodarowania, który 

zabezpieczy interes mieszkańców (nie planować powstania przedsiębiorstwa w odległości  

30 m od zabudowań – wtrąciła Pani Teresa Wąsik), jak również i Gminy, aby nie była prze-
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ciwna powstawaniu inwestycji (przynoszących dochody) poza terenem wsi (mniejsze wystę-

powanie ryzyka szkodliwości dla mieszkańców). 

Wójt Gminy wyjaśnił, że na dzisiejszej sesji nie może być podjęta uchwała, ponieważ nie 

można wprowadzać zmian w trakcie trwania sesji po zatwierdzeniu dziennego porządku obrad. 

Jeśli mieszkańcy złożą wniosek, to zostanie on rozpatrzony na posiedzeniach komisji rady  

celem wybrania miejscowości i ewentualnego przygotowania projektu uchwały uchylającej 

poprzednio przyjętą uchwałę i nowy projekt uchwały w sprawie sporządzenia planu zagospoda-

rowania przestrzennego dla wybranych miejscowości na następną sesję. Obecnie możemy tylko 

maksymalnie wstrzymać termin wydania decyzji. 

Ponadto poinformował o planowanej wymianie złoża w odżelaziaczach w ujęciu wody  

w Załazach (zgodnie z decyzją sanepid wyznaczył termin przywrócenia stopnia mętności wody 

do poziomu do końca roku). Nastąpi wymiana jednego odżelaziacza na nowy ,w dwóch na-

stępnych zostanie wymienione złoże. Wartość zadania to kwota 50 tys. zł. Aby nie zabrakło 

wody dla mieszkańców ujęcia wody w Załazach, WFOŚiGW już podjął decyzję o przyznaniu 

dotacji w wysokości 150 tys. zł na budowę zbiornika naziemnego p poj. 200 mᵌ, kwota ta nie 

może jednak przekroczyć 53 proc. ogólnej wartości zadania. Przetargi zostaną szybko rozpisa-

ne i podczas trwania prac mogą wystąpić braki wody. Rozstrzygnięty został przetarg na „Adap-

tację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury realizowana w ramach projektu  

–„Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont i adapta-

cję budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury” na wartość 338 tys. zł, zaplanowaliśmy  

w budżecie 570 tys. zł, wygrała firma z Radomia. Startowało siedem firm, najdroższa oferta to 

490 tys. zł. Będzie już wykonywana przebudowa drogi w Wysocinie (Górnym), Mszadli Dol-

nej i Andrzejowie (Borowcu) – wykonaliśmy dodatkowo projekt budowy na dwa spowalniacze 

dla żółwi. Droga w Mszadli Starej będzie wykonywana w czerwcu, ponieważ złożony został 

wniosek na dofinansowanie, czekamy na decyzję Urzędu Marszałkowskiego. Przekazał o wy-

łączeniu oświetlenia ulicznego od 1 maja br., oświetlone będą tylko krzyżówki. W roku bieżą-

cym będzie wykonywany projekt dodatkowych odcinków oświetlenia ulicznego. Pojawił się 

problem wykonania oświetlenia w Babinie – jest to praktycznie niewykonalne z uwagi na źle 

rozmieszczone słupy, a wydatkowanie dużych sum na podłączenie jednego zabudowania mija 

się z celem. Zwrócił się do sołtysa z Wysocina, pana Tomasza Nędziaka, w kwestii dokonania 

podziału i przekazania notarialnie na Gminę działki zajętej pod sklep (koszty podziału poniesie 

Gmina). Zapłacono za tę działkę rodzicom, ale do końca ta sprawa nie została uregulowana. 

Rada podejmuje uchwałę w tej sprawie, może ten problem przedyskutować na komisjach i za-
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jąć stanowisko. Tomasz Nędziak wyjaśnił, że podział działki jest już wykonany – koszt wy-

niósł 2 tys. zł. Poniesiono koszty remontu dachu (robocizna z własnych środków). Obecnie 

działka ta ma wartość 40 tys. zł (na kwotę 3 tys. zł jest wyrżnięte drzewo  

i robione są wrota) mieści się na niej budynek po sklepie, ganek i dobudówka, w której mieszka 

pan Leszek Adach. Rodzice otrzymali za tę działkę niewielkie pieniądze, żeby uregulować ją 

prawnie, bo figuruje ona na niego, chce za to 10 tys. zł plus 2 tys. zł za dokonany podział 

działki. Mieszkańcy chcą te pomieszczenia wykorzystywać na organizację imprez rodzinnych. 

Przekazał, że w budynku jest siłownia dla mieszkańców i on tej części działki nie użytkuje, a 

minęło 30 lat od przekazania tej działki pod sklep.  

Dariusz Dusiński wyjaśnił sprawę liczenia przy zasiedzeniu poprzez sumowanie okresów 

użytkowania od chwili oddania osobie prawnej lub fizycznej. Środki można pozyskać w ra-

mach małych projektów z LGD, aby nie wyciągać pieniędzy od Gminy. Wójt przekazał, że 

Gmina nie może zainwestować nawet złotówki, jeśli nie będzie przekazania tej działki. Sprawa 

pozyskania środków z zewnątrz nie jest prosta, bo kto złoży wniosek i czy będą mieli własne 

środki do zainwestowania. 

Pan Andrzej Włudarczyk zgłosił sprawę działki po SKR-ze, na której jest bałagan,  

i stwierdził że Wójt winien zarządzić, by właściciel zrobił porządek.  

Wójt przekazał, że takiego zalecenia nikt nie wykona, ponieważ nie ma SKR-u. W odpo-

wiedzi na zapytanie radnego Marka Andrzeja wyjaśnił sytuację pani Lucyny Bujały po sprze-

daży nieruchomości w Ławeczku Starym. Poinformował, że pani Bujała otrzymała pismo  

o opuszczenie lokalu do 30 kwietnia 2012 r. z propozycją zamieszkania w budynku po przed-

szkolu w Grabowie nad Wisłą lub „Dom Zacisze” w Pająkowie. Jeśli się nie wyprowadzi, pan 

Andrzej Cieślik jako właściciel ma prawo do eksmisji. Wyjaśnił również pani sołtys Marii 

Jeżewskiej stan prawny budynku po byłym przedszkolu w Grabowie nad Wisłą, który wchodzi  

w skład przekazanego majątku PSP w Grabowie nad Wisłą przez Gminę i do niej należy zwra-

cać się w sprawie przeprowadzenia remontu tego budynku. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

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

XX sesji VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 11.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy               

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 


