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Protokół nr 23/2012 

obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 23 lipca 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. 10.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

 

Przebieg sesji 

Obrady XXIII sesji nadzwyczajnej 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 (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. 

zm.). Przedstawił wniosek o zmianę porządku obrad polegającą na wykreśleniu ppkt. 3 pkt. 3,  

tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata  

2012–2017”. Radni nie zgłaszali innych zmian, w związku z powyższym prowadzący obrady 

rozpoczął procedurę jawnego głosowania, w wyniku którego Rada Gminy jednogłośnie  

(14 osób głosowało za) wprowadziła zmianę do porządku dziennego. Porządek obrad 

przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie 
z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk – projekt nr 1, 
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b) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok – projekt nr 2 

4. Zapytania i interpelacje 

5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

6. Zamknięcie obrad 

 

Na salę obrad wszedł Grzegorz Kuba. 

 

Ad. 3., ppkt a) 

Wójt Gminy poinformował o konieczności podjęcia przez Radę Gminy projektu 

uchwały nr 1, który określa zasady i stawki opłaty za korzystanie z przystanków w oparciu  

o ustawę z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, ponieważ 

przewoźnicy ubiegający się o koncesję w Urzędzie Marszałkowskim na transport drogowy 

muszą przedłożyć zgodę na korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie naszej 

Gminy. W przedstawionym projekcie uchwały odpłatność miesięczna wynika z pomnożenia 

dziennej sumy wyjazdów przez liczbę dni korzystania z przystanków w ciągu miesiąca przez 

proponowaną stawkę 5 gr za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku 

komunikacyjnym. Odpowiadając radnym, wyjaśnił, że kwota miesięczna będzie wynosić  

w granicach 9 zł dla przewoźnika aktualnie ubiegającego się o zezwolenie przy 

zatrzymywaniu się na 3 przystankach (kwota może być większa przy większej liczbie 

przystanków). Dodał również, że propozycja przyjęcia najniższej stawki za jedno zatrzymanie 

się pojazdu na przystanku, złożona przez radną Beatę Kędzierską, będzie nieopłacalna dla 

Gminy, ponieważ nie pokryje kosztów własnych.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy (13 osób głosowało 

za, 2 osoby wstrzymały się) przyjęła uchwałę Nr 138/XXIII/12 w sprawie określenia zasad 

korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawki opłaty za korzystanie z przystanków 

komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 3., ppkt b. 

Wójt Gminy przekazał o zwołaniu sesji nadzwyczajnej z uwagi na konieczność 

zabezpieczenia środków w budżecie w wysokości 4980 zł, tj. różnica pomiędzy 
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zaplanowanymi środkami na to zadanie w budżecie bieżącego roku (15 000 zł), a kwotą 

powstałą w wyniku przeprowadzonego przetargu 20 lipca 2012 r. na zakup specjalnego 

samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla jednostki OSP w Grabowie nad 

Wisłą (154 980 zł) i dodatkowych środków na koszty związane z ubezpieczeniem i rejestracją 

samochodu. Nadmienił, że w ciągu 5 dni od przetargu musi zostać złożony kompletny 

wniosek wraz z zabezpieczeniem finansowym do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a sesja zwyczajna zaplanowana jest dopiero 

pod koniec sierpnia 2012 r. Ponadto Gmina musi zabezpieczyć środki na nowe zadanie 

inwestycyjne „Wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej w pomieszczeniach Urzędu 

Gminy” (po byłym posterunku policji), aby można było je oddać do użytkowania.  

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

– projekt uchwały nr 2, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 54 400 zł. Ustalono 

dochody w łącznej kwocie 18 214 374,40 zł. Zwiększono również wydatki budżetu Gminy  

o kwotę 54 400 zł. Ustalono wydatki o łącznej kwocie 18 759 499,90 zł. Zwiększono wydatki 

inwestycyjne o 15 000 zł. Po zmianach wydatki inwestycyjne wynoszą 2 097 280 zł.  

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt w wysokości 545 125,50 zł, sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z: a) kredytów w kwocie 300 000 zł, b) pożyczki zaciąganej  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 150 000 zł, c) innych źródeł 

(wolne środki) – 95 125,50 zł. Ustalono przychody w wysokości 1 209 725,50 zł  

z następujących tytułów: a) kredytów w kwocie 300 000 zł, b) pożyczki zaciąganej  

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 150 000 zł, c) inne źródła 

(wolne środki) – 759 725,50 zł. Ustalono rozchody w kwocie 664 600 zł. Następnie 

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 

rok 2012 – zmiany, tj. Tabela nr 3projektu uchwały nr 2. Radni nie wnosili uwag. Prowadzący 

obrady przeprowadził jawne głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła 

jednogłośnie uchwałę Nr 139/XXIII/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej w roku 2012. 

 

Ad. 4.–5. 

Wójt Gminy odniósł się do sprawy remontu budynku po byłym przedszkolu  

w Grabowie nad Wisłą. Przekazał, że wpłynęły dwie oferty na prace remontowe: 22 tys. zł 



4 

 

netto oraz 29 tys. zł netto. Jedna z firm zarejestrowanych po obejrzeniu tego budynku ma 

złożyć ofertę brutto na 15 300 zł, która najprawdopodobniej będzie wykonawcą tych robót. 

 Beata Kędzierska zgłosiła ubytek płytek na schodach w Ośrodku Zdrowia w Przyłęku 

Filia w Załazach, Ryszard Bienias pytał z kolei o przystanek dla Łagowa, a Łukasz Badeński 

zapytał o przepusty w Mierziączce. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że powstałe ubytki remontowanych schodów zostaną 

uzupełnione w ramach okresu gwarancji. Natomiast przepusty w Mierziączce będą wkopane 

przez pana Ryszarda Kozaka po zakończeniu akcji żniwnej. Przekazał o zabezpieczonych 

środkach w budżecie Gminy w wysokości 10 tys. zł na zakup trzech nowych przystanków do 

Przyłęka (Troc), Łagowa (Karczonki) i Ławeczka Starego. Następnie zwrócił się do 

Grzegorza Kuby z pytaniem dotyczącym wkopania przepustów zakupionych na życzenie 

mieszkańców i złożonych w Mszadli Starej (w lesie), które do tej pory leżą. Dodał, że jeśli są 

one niepotrzebne, chętni wezmą np. do Lucimi.  

Radny odpowiedział, iż nie można wkopać przepustów, ponieważ nie ma zgody 

sąsiadów, chyba że zmieni się ich lokalizację. 

Wójt Gminy powrócił do tematu rozbiórki budynku po byłej szkole w Łagowie  

z poprzedniej sesji, informując zebranych o konieczności złożenia wniosku o zgłoszenie 

rozbiórki budynku do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu (nie można wejść na cudzy grunt 

mimo posiadania budynku na tym gruncie) pod warunkiem posiadania pisemnej zgody 

właściciela zezwalającej na wejście na grunt celem wykonania prac związanych z rozbiórką 

budynku. Zaprosił obecnych na festyn rodzinny „Przyłęk – nasza ziemia”29 lipca 2012 r. – 

plac Publicznego Gimnazjum w Przyłęku. Poinformował też o planowanym uroczystym 

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

Nowej, które odbędzie się 9 września 2012 r. w Mszadli Nowej, zamiarze ogłoszenia 

przetargu na dowóz młodzieży pięcioma autobusami i terminie realizacji zadania, tj. do końca 

sierpnia br., pn. „Rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy”. Wyjaśnił, że 

instalacja zbiornika naziemnego o poj. 200 m³ przedłużyła się z uwagi na organizację Euro 

2012 – wykonawca nie otrzymał w tym czasie pozwolenia na przewóz zbiornika. 

Dariusz Dusiński prosił o dalsze pilotowanie sprawy budowy kurników, ponieważ  

doszły go słuchy, że mieszkańcy zabezpieczają środki na adwokata – pewnie jest jakieś 

ryzyko, by zatrzymać tę inwestycję mimo podjęcia uchwały i koordynację z kierownikiem  
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Inspektoratu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział 

w Radomiu Inspektorat w Zwoleniu sprawy dotyczącej opadnięcia wody w rzece.  Zapytał, 

czy Lucimia będzie wyznaczona do udziału w konkursie „Najestetyczniejsza miejscowość  

w powiecie” w związku z organizacją IV Dożynek Powiatowych. 

Wójt wyjaśnił, że z chwilą podjęcia uchwały w sprawie sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Okrężnicy Gmina może odwlec w czasie o 9 

miesięcy powstanie tej inwestycji, a następnie zwrócił się do Rady z zapytaniem, czy 

zgłaszamy Lucimię do konkursu. 

W wyniku przeprowadzonej dyskusji radni nie oponowali, aby wyznaczoną 

miejscowością do udziału w konkursie była Lucimia. 

 

Ad. 6. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

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

XXIII sesji  nadzwyczajnej VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 10.40. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 

 

 


