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Protokół nr 21/2016 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 29 grudnia 2016 roku 

w sali narad Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 93,33 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. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

4. Sołtysi – 19 osób 

(zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

5. Waldemar Urbański – Starosta Zwoleński 

6. Mirosław Madejski – Członek Zarządu Rady Powiatu 

7. Jerzy Kamionka – Radny Rady Powiatu 

8. Arkadiusz Jasik – Radny Rady Powiatu 

9. Krzysztof Płachta – Komendant Powiatowy Komendy Państwowej Straży Pożarnej  

w Zwoleniu 

10. Monika Krześniak – Kierownik Gminnej Biblioteki w Przyłęku. 

 

Przebieg sesji 

Obrady XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech Szmajda, 

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i w szczególny sposób powitał 

zaproszonych gości, przedstawicieli władz gminnych oraz radnych i sołtysów. 

 Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że jest kworum 

wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579).  
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Ad. 2. 

  

Prowadzący obrady oznajmił, że do porządku obrad wprowadził dodatkowy punkt „5a. Roz- 

patrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty”, a następnie 

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 protokołu z poprzedniej sesji 

  4. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązy- 

wania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2017 r. 

  5a. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie zmian w uchwale w sprawie wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty 

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przyłęk na lata 2017‒2025 

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie Uchwały Budżetowej na 2017 r. 

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na la- 

ta 2016‒2025 

  9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej  

na rok 2016 

10. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

11. Zapytania i interpelacje 

12. Wolne wnioski 

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

14. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Pan Wojciech Szmajda oznajmił przyjęcie protokołu przez aklamację. 
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Ad. 4.  

Przewodniczące stałych komisji Rady Gminy kolejno zapoznały Radę Gminy z wnioskami 

wypracowanymi na posiedzeniach: 1) Komisji Gospodarczo-Oświatowej w dniu 20 grudnia  

2016 r. na podstawie protokołu nr 23/2016, 2) Komisji Budżetowej w dniu 21 grudnia 2016 r. zgodnie 

z protokołem nr 23/2016 i 3) Komisji Rewizyjnej w dniu 27 grudnia 2016 r. w oparciu  

o protokół nr 23/2016. 

 

Ad. 5. 

 Pan Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy radni mają wnioski do przed- 

łożonego projektu uchwały nr 5. 

Radni nie mieli wniosków. 

W związku z powyższym prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały nr 5, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 127/XXI/16 w sprawie Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Przyłęk 

na 2017 r. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 5: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 

 

Ad. 5a. 

 Pan Wójt Gminy przekazał zebranym, że w wyniku przeprowadzonego przetargu na „Odbiór  

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie 

Gminy Przyłęk” zwiększyła się kwota poprzetargowa w stosunku do poprzedniego roku o 51 840 zł  

i wyniosła 401 760 zł. Nadmienił, ze Gmina nie może zarabiać ani dokładać do gospodarki odpadami 

komunalnymi. Dlatego koniecznym stało się podjęcie uchwały ponownego ustalenia tej opłaty 

zgodnie z przedłożonym Radzie Gminy do akceptacji projektem uchwały nr 6, w którym zwiększono 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, za odpady komunalne zbierane i odbierane 

w sposób selektywny z 5 do 6 zł miesięcznie od mieszkańca od 1 kwietnia 2017 r. oraz analogicznie 

stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób 

selektywny zbierane i odbierane z 10 do 12 zł miesięcznie od mieszkańca. Następnie przedstawił 

koszty kalkulacji w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Kwota wynikająca z przetargu w zaokrągleniu 

402 tys. zł, prowizja dla sołtysów 15 tys. zł, zakup worków, kontenerów i programów 3 tys. zł. Kwotę 

420 tys. zł po podzieleniu na 5834 mieszkańców i na 12 miesięcy daje nam kwotę 6 zł miesięcznie  

na mieszkańca.  
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W związku z tym, ż radni nie mieli uwag, prowadzący obrady przeprowadził głosowanie 

jawne nad projektem uchwały nr 6, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 128/XXI/16 

w sprawie zmian w uchwale w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 6: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 

 

Ad. 6.  

 Pani Elżbieta Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, odczytała Uchwałę  

Nr Ra.350.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  

17 listopada 2016 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017‒2025. 

Pani Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, poinformowała o wprowadzeniu do projektu 

uchwały nr 1 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017‒2025 nowego 

przedsięwzięcia – zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miej- 

scowości Załazy”, gdyż zadanie będzie wykonane do końca roku (odbiór nastąpi 29 grudnia 2016 r.). 

Nie ma więc możliwości zaciągnięcia pożyczki do końca tego roku (umowa podpisana w dniu 

25.11.2016 r. o zaciągnięcie pożyczki na to zadanie z WFOŚ i GW w Warszawie), dlatego zapłata 

nastąpi dzięki pożyczce w 2017 roku. Zgodnie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej zawartej  

w Uchwale Nr Ra.350.2016 prognozowane w latach 2017‒2025 obciążenie budżetu wydatkami  

na obsługę zadłużenia i rozchodami na jego spłatę nie przekracza maksymalnego dopuszczalnego 

wskaźnika dla poszczególnych lat ustalanego indywidualnie dla naszej jednostki zgodnie z art. 243 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ale w 2019 roku kształtuje się nieznacznie 

poniżej tego limitu. Po wprowadzeniu nowego zadania inwestycyjnego nie ma już obaw, że przy tak 

planowanej obsłudze zadłużenia przy niższym wykonaniu dochodów może nastąpić przekroczenie 

tego wskaźnika, ponieważ nastąpiło polepszenie relacji ww. wskaźników. Nic zatem nie stoi  

na przeszkodzie, aby procedować nad projektem uchwały nr 1. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały nr 1, w zawiązku, z czym w wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy przyjęła 

Uchwałę 129/XXI/16 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2017‒2025. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 
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Ad. 7. 

 Pani Elżbieta Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy odczytała Uchwałę  

Nr Ra.351.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia  

17 listopada 2016 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie Uchwały 

Budżetowej na rok 2017 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu. 

Pan Marian Kuś oznajmił o częściowym wprowadzeniu zmian w projekcie Uchwały 

Budżetowej na 2017 r., tj.  

– w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wprowadzono nowe zadanie inwestycyjnego „Prze-

budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy” o 843 tys. zł,  

– w dziale 900 Gospodarka Komunalna zwiększono plan dochodów o 40 tys. zł z tytułu opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak też plan wydatków w tym dziale o 40 tys. zł 

Deficyt po wprowadzeniu zmian zwiększy się o 843 tys. zł, który będzie sfinansowany 

pożyczką z WFOŚ i GW w Warszawie i wolnymi środkami w kwocie 77 tys. Zwiększa się również 

przychody o ww. kwotę. 

Pan Wójt Gminy omówił szczegółowo budżet na 2017 r. wraz ze zmianami, w którym 

zaplanowano dochody w wysokości 25 583 616 zł, z tego bieżące w kwocie 25 503 616 zł  

i majątkowe w kwocie 80 000 zł oraz wydatki w kwocie 27 073 119 zł, z tego bieżące w kwocie 

24 588 119 zł i majątkowe w kwocie 2 485 000 zł. Deficyt wyniesie 1 489 503 zł sfinansowany 

kredytem w kwocie 646 503 zł, pożyczką z WFOŚ i GW 766 tys. zł i wolnymi środkami  

w wysokości 77 tys. zł. 

 Zaplanowane zadania inwestycyjne w załączniku inwestycyjnym do Uchwały Budżetowej  

na 2017 r. to następujące zadania: 

- przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy – 843 tys. zł, 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Babin 80 tys. zł, 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grabów nad Wisłą – 50 tys. zł, 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łagów – 120 tys. zł, 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Zamojska – 185 tys. zł 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kulczyn – 65 tys. zł 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ławeczko Nowe (Klin) – 110 tys. zł, 
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- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara – 115 tys. zł, 

- przebudowa mostu w miejscowości Mszadla Nowa – 40 tys. zł 

- utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy – 50 tys. zł 

- budowa oświetlenia ulicznego IV etap – 30 tys. zł, 

- opracowanie projektu na przebudowę świetlicy w Lucimi – 10 tys. zł, 

- budowa boiska sportowego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie– 750 tys. zł. 

Gmina udzieli dotacji celowej: 

 - Starostwu Powiatowemu w Zwoleniu – 5 tys. zł na organizację dożynek powiatowych oraz 35 tys. zł 

na opłaty za dostęp do internetu dla osób z naszego terenu, które otrzymały komputery  

- Komendzie Wojewódzkiej Policji – 5 tys. zł, 

- Gminnej Bibliotece Publicznej w Przyłęku – 32 tys. zł, 

- na rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych – 25 tys. zł, 

- na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii 

Gminy na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią – 10 tys. zł. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku otrzyma dotację podmiotową na rozbudowę Filii  

w Grabowie nad Wisłą w wysokości 400 tys. zł. 

W dyskusji głos zabrał Dariusz Dusiński, który stwierdził, że wydatkowanie większej kwoty 

na oświatę, niż otrzymujemy subwencji, na dłuższą metę nie przyniesie nic dobrego. 

Wójt Gminy, odpowiadając, stwierdził, że reforma oświaty jest przed nami i każdy radny 

będzie musiał zająć stanowisko w poruszonej sprawie. 

Przewodniczący Rady po zamknięciu dyskusji przeprowadził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały nr 2, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 130/XXI/16 w sprawie: Uchwała 

Budżetowa na rok 2017. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 
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Ad. 8.–9. 

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

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

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały nr 3, w związku z czym w wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy przyjęła 

Uchwałę Nr 131/XXI/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata  

2016‒2025. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej  

na 2016 rok – projekt uchwały nr 4, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 44 970 zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 25 873 408,45 zł, z tego bieżące 25 483 757,45 zł i majątkowe 

389 651 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 498 339 zł i ustalono wydatki w łącznej 

kwocie 27 349 884,45 zł, z tego bieżące 24 514 752,45 zł i majątkowe 2 835 132 zł. Zmniejszono 

wydatki inwestycyjne o kwotę 56 000 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 

2 562 632 zł. Zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 543 309 zł. Po dokonaniu zmian ustalono 

deficyt w wysokości 1 476 476 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytu w kwocie 

135 000 zł, b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł (wolnych środków) 575 476 zł. Zmniejszono 

przychody o kwotę 543 309 zł. Po dokonaniu zmian ustalono przychody w łącznej wysokości 

1 701 576 zł z tytułów: a) kredytu 135 tys. zł, b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł 800 576 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.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały nr 4. 

Radni nie zgłosili pytań. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 4, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 132/XXI/16 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2016. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 
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Ad. 10.  

Pan Wójt Gminy przedstawił informacje o działalności międzysesyjnej w okresie od 28 listo- 

pada do 29 grudnia 2016 r.  

Poinformował o: 

- zmianie terminu zapłaty za przedsięwzięcie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody  

w miejscowości Załazy” w roku 2017 r., 

- podpisaniu w dniu 20 grudnia przez Prezydenta RP ustawy z dnia 15 listopada 2016 r. (Dz. U. z 2016 

r. poz. 2102) o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Od 1 stycznia 2017 r. Program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt może obejmować plan sterylizacji 

lub kastracji zwierząt przy pełnym poszanowaniu praw właścicieli zwierząt lub innych osób, pod 

których opieką zwierzęta pozostają. 

- zmianie ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 2249), która od dnia 1 stycznia 2017 r. zezwala na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną  

na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane  

z działalnością gospodarczą bez obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów. 

 

Ad.11.–13. 

 Pan Wojciech Szmajda zwrócił się do zacnych zaproszonych gości w imieniu swoim i Wójta 

Gminy i złożył podziękowania na ręce Waldemara Urbańskiego – Starosty Zwoleńskiego za to, co 

wspólnie udało się zrobić, a szczególnie za wykonane inwestycje w roku 2016. Podziękował trzem 

radnym Rady Powiatu za godne reprezentowanie Gminy: Mirosławowi Madejskiemu, Jerzemu 

Kamionce i Arkadiuszowi Jasikowi. Szczególne podziękowania złożył Krzysztofowi Płachcie – Ko- 

mendantowi Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu za prawie 35 lat 

współpracy i wszystkim jego współpracownikom za wsparcie, jakie otrzymują jednostki OSP  

z naszego terenu w formie współfinansowania, dosprzętowienia, a druhowie OSP w formie szkoleń. 

Życzył dalszej dobrej współpracy na kolejne lata. Prosił o pozostanie zebranych po zakończeniu sesji 

na tradycyjną lampkę szampana i oddał głos gościom zaproszonym.  

 Starosta Zwoleński podziękował za zaproszenie i pogratulował Wójtowi Gminy i radnym 

osiągnięć realizowanych dla dobra mieszkańców. Dziękował za korzystne współdziałanie Gminy  

z samorządem powiatu zwoleńskiego. Życzył, aby w ramach nowego budżetu zrealizowane inwestycje 

Wójtowi Gminy i radnym przyniosły satysfakcję i uznanie społeczne. Udzielił odpowiedzi na pytanie 
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dotyczące obaw związanych z groźbą likwidacji szpitala powiatowego w Zwoleniu, których nie 

podzielił.  

 

Ad. 14. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący Rady 

Gminy Przyłęk zamknął obrady XXI sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk o godz. 11.00.  

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 

 


