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Protokół nr 27/2012 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 28 listopada 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. Marian Kuś– Wójt Gminy 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

3. Zaproszony gość: Ewa Fijoł – radna Rady Powiatu Zwoleńskiego 

4. Sołtysi – 23 osoby  

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do oryginału protokołu) 

 

Przebieg sesji 

Obrady XXVII sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodni-

czący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał zaproszonych gości – Ewę 

Fijoł, radną Rady Powiatu Zwoleńskiego, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, radnych, sołtysów 

i wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestni-

czy 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.). Uwzględniając wniosek Wójta Gminy, zaproponował, aby z porządku dziennego: 

- wykreślić punkt 8 „Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, i ustaleniu stawki opłaty za pojemnik – projekt nr 4” i wprowadzić pkt. 8 

w nowym brzmieniu: „Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a po-

wstają odpady komunalne – projekt nr 4”; 
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- wykreślić punkt 10 „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części 

zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpa-

dy komunalne – projekt nr 6” i wprowadzić pkt. 10 w nowym brzmieniu: „Podjęcie uchwały 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunal-

nych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów – projekt nr 6”, 

- wykreślić punkt 13 „Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świad-

czenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

i zagospodarowania tych odpadów – projekt nr 9” i wprowadzić punkt 13 w nowym brzmie-

niu: „Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieru-

chomości – projekt nr 9”. Potem zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi  

i wnioski do porządku obrad. Radni nie mieli uwag, w związku z czym Przewodniczący pod-

dał kolejno pod głosowanie jawne proponowane zmiany, w wyniku których zostały przyjęte 

jednogłośnie przez Radę (14 osób głosowało za). Porządek obrad po wprowadzonych zmia-

nach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. XXVI, sesji  

4. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego 
– projekt nr 1 

6. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od środków transporto-
wych – projekt nr 2 

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
na terenie Gminy Przyłęk – projekt nr 3 

8. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunal-
ne – projekt nr 4 

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty – projekt nr 5 

10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  
– projekt nr 6 

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 7 
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12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przyłęk – projekt nr 8 

13. Podjęcie uchwały w sprawie górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieru-
chomości – projekt nr 9 

14. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012  
– projekt nr 10 

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk 
na lata 2012-2017– projekt nr 11 

16. Zapytania i interpelacje 

17. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

18. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Prowadzący obrady poinformował, że radni nie wnosili uwag do protokołu z po-
przedniej sesji. W związku z powyższym stwierdził, że protokół z XXVI sesji uważa się  
za przyjęty. 

 

Ad. 4. 

Teresa Woźniak jako Przewodnicząca odczytała wnioski z posiedzeń Komisji Rewi-

zyjnej na podstawie protokołu nr 21/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. 

Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła wnioski i uwa-

gi z dwóch posiedzeń komisji zgodnie z protokołami nr 19/2012 z 29 października 2012 r.  

i nr 20/2012 z 23 listopada 2012 r. 

Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przekazała  

informację z pracy Komisji Gospodarczo-Oświatowej zgodnie z protokołami nr 19/2012  

z dnia 30 października 2012 r. i nr 20 z 22 listopada 2012 r. 

 

Ad. 5. 

 Wójt Gminy poinformował zebranych o średniej cenie skupu żyta za okres pierwszych 

III kwartałów roku 2012 ogłoszonej komunikatem Prezesa GUS z 19 października 2012 r. 

Przekazał, że w roku poprzednim przyjęto kwotę 45 zł, co skutkowało naliczeniem podatku 
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rolnego w wysokości 112,50 za 1ha. W roku bieżącym zaproponował obniżenie ceny ogło-

szonej w M.P z 2012 r. poz.787 z 75,86 zł do 46 zł i wówczas podatek rolny za 1 ha wzrośnie 

o 2,50 zł i wynosić będzie 115 zł. Radni nie zgłaszali pytań, w związku z czym prowadzący 

obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 1, w wyniku którego Rada 

Gminy przyjęła Uchwałę Nr 157/XXVII/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego (13 osób głosowało za i 1 wstrzymała się). 

Ad. 6. 

 Wójt Gminy oznajmił, że Gmina Przyłęk ma najniższy podatek w rejonie sąsiednich 

gmin i dlatego zaproponował na 2013 r. wzrost podatku od środków transportowych o 4%  

w odniesieniu do stawek podatku z roku poprzedniego. Radni nie wnosili uwag do projektu 

uchwały nr 2. W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jed-

nogłośnie Uchwałę Nr 158/XXVII/12 w sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku  

od środków transportowych. 

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy przekazał radnym o wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. ustawy  

z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391z późn. zm.) zobowiązującej Gminę do zorganizowania odbierania odpadów komu-

nalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Do końca bieżą-

cego roku Gmina musi przyjąć 7 uchwał regulujących ww. obowiązek. Najważniejsza  

i pierwsza z pakietu uchwał to regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Przyłęk, który m.in. zawiera zasady prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpa-

dów, częstotliwość pozbywania się odpadów, rodzaj i minimalną pojemność pojemników 

przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, standardy utrzymania po-

jemników i miejsc zbierania, gromadzenia odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym, za-

kres obowiązków właścicieli nieruchomości. Wyjaśnił, że od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerw-

ca 2013 r. jeszcze za odbiór śmieci płacić będzie Gmina, z dniem 1 lipca 2013 r. opłaty pono-

sić będą mieszkańcy, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Przy selektywnej zbiórce opłaty 

będą niższe. Poinformował o konieczności utworzenia Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych z utwardzonym placem, ogrodzonym, oświetlonym i odpowiednio wyposażo-

nym w kontenery, łącznie z zatrudnieniem pracownika, gdzie będzie można dostarczyć odpa-
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dy. Zaznaczył, że Gmina zapisem ustawowym nie może dopłacać do wywozu śmieci od  

1 lipca 2013 r. Poinformował o dokonanym na posiedzeniach komisji Rady Gminy wyborze 

metody opłaty za odpady komunalne od mieszkańca. Przyjęty pakiet uchwał, dotyczący od-

padów komunalnych jako akty prawa miejscowego, będzie dostępny na stronie internetowej 

Urzędu Gminy www.przylek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Odesłał osoby, które nie zapoznały się dokładnie z tą tematyką, na pierwszą stronę 

internetową Urzędu Gminy, gdzie została zamieszczona dodatkowo informacja dla mieszkań-

ców oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania nurtujące właścicieli nieruchomości 

w sprawie odpadów komunalnych. 

 Prowadzący obrady otworzył dyskusję.  

Głos zabrała Beata Malesa, która stwierdziła, że nie miała możliwości szczegółowego 

zapoznania się z tym regulaminem, w związku z czym ma liczne pytania. Zapytała, czy moż-

na wnosić poprawki do tego regulaminu, i zaproponowała, aby nie procedować nad tym  

regulaminem. 

Wójt Gminy odpowiedział, że na posiedzeniach komisji Rady Gminy radni otrzymali 

nie jeden, ale dwa projekty regulaminów do zapoznania się z nimi. Wśród nich był ten, który 

został przedłożony na dzisiejszą sesję. Radni mieli więc czas na zapoznanie się z regulami-

nem. Poprawki można wnosić, jeśli będą zgodne z ustawą z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Mirosław Koniarz pytał, ile wynosiłaby stawka opłaty za odbiór odpadów komunal-

nych przy metodzie od gospodarstwa. 

Wójt Gminy odpowiedział, że kwota, jaką trzeba zapłacić za odbiór odpadów, zostanie 

wówczas podzielona na liczbę gospodarstw i wtedy każde gospodarstwo zapłaci tyle samo 

(kwota 400 tys. zł podzielona zostanie na liczbę gospodarstw przez 12 miesięcy i wtedy 

uśredni się kwota – małe gospodarstwo zapłaci tyle, co duże). Dodał, że metoda została prze-

dyskutowana i została już wybrana na posiedzeniach komisji. 

Zbigniew Suchecki prosił o podanie kwoty poniesionej w 2011 r. na wywóz śmieci. 

Wójt Gminy przekazał, że wpłynęły dwie oferty: jedna 19 tys. zł miesięcznie, a druga 

32 tys. zł miesięcznie. Zaznaczył, że na pewno od 1 lipca 2013 r. będzie to kwota nie niższa 

niż 400 tys. zł, ponieważ firmy, które zgłoszą się do przetargu, muszą nie tylko śmieci wy-
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wieźć na wysypiska (obecnie funkcjonujące zostaną zamknięte z dniem 1 stycznia 2013 r.), 

lecz także je zagospodarować, co podroży koszty. Liczba osób faktycznie zamieszkujących na 

terenie Gminy Przyłęk to 5000 (bez studentów, uczniów zamieszkałych w internatach, osób 

pracujących za granicą czy pracujących np. w Warszawie), przy stanie obecnie zameldowa-

nych 6400 mieszkańców. 

Dariusz Dusiński przedstawił swoje zdanie, informując o braku wpływu na firmy, któ-

re biorą udział w przetargach, gdyż to one dyktują określone stawki. Gminy nie mają nic  

do powiedzenia. Jeśli oddamy budowę PSZOK-u firmie, to ona narzuci nam takie stawki,  

aby jej się to opłacało. Może powinniśmy powierzyć to zadanie spółce z udziałem Gminy 

i mieć wgląd w jej koszty – wtedy byłaby jakaś alternatywa. 

Wójt Gminy odpowiadając Andrzejowi Włudarczykowi na zadane pytanie, stwierdził, 

że za odpady przy drogach i na przystankach zapłaci Gmina; jeżeli śmieci będą na polu czy 

działce, to obowiązek ciąży na właścicielu nieruchomości, nawet jeśli nie będą to jego śmieci. 

Ponadto wyjaśnił sołtysowi z Załaz, że na poprzedniej sesji były przekazane ulotki, które soł-

tysi mieli rozdać mieszkańcom, i nie ma potrzeby robienia tego ponownie. Poinformował  

po raz drugi o zamieszczonej informacji związanej z odpadami komunalnymi na stronie inter-

netowej www.przylek.pl.Wyjaśnił również sprawę nabywania pojemników. Jeśli od 1 lipca 

wygra inna firma niż obecnie odbierająca odpady, można będzie odkupić od niej pojemnik  

po niższej cenie albo zakupić sobie nowy. Pojemniki będą na odpady komunalne zmieszane, 

worki kolorowe na segregowane.  

Na salę obrad wszedł Grzegorz Kuba. 

Prowadzący zamknął dyskusję i przystąpił do przeprowadzenia procedury głosowania 

jawnego projektu uchwały nr 3, w wyniku której Rada Gminy przyjęła Uchwałę  

Nr 159/XXVII/12 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tere-

nie Gminy Przyłęk (12 osób głosowało za, 3 osoby wstrzymały się). 

 

Ad. 8. 

Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały nr 4, w którym postanawia się o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (działkowicze, osoby przebywające se-

zonowo na naszym terenie), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady  
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komunalne na zasadach obowiązujących przy odbieraniu śmieci od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Przyłęk. Wypełniając deklarację, określą oni miesiące  

pobytu (zamieszkiwania) w ciągu 14 dni od zamieszkania. Radni nie wnosili uwag. Po prze-

prowadzeniu głosowania jawnego projektu uchwały nr 4, Rada Gminy przyjęła Uchwałę  

Nr 160/XXVII/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (14 osób głosowało  

za i 1 osoba wstrzymała się). 

 

Ad. 9. 

Wójt Gminy zgłosił propozycję stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi przy selektywnym zbieraniu na 7 zł, zaś przy nieselektywnym zbieraniu –14 zł do pro-

jektu uchwały nr 5, ponieważ informacja o osobach zamieszkałych na terenie Gminy okazała 

się dużo niższa (wynosi 5000) w porównaniu z liczbą osób zameldowanych. Po przeliczeniu 

planowanej kwoty rocznej za odbiór odpadów komunalnych przez liczbę osób, które za-

mieszkują, i przez 12 miesięcy daje nam kwotę około 7 zł za segregowane i 14 zł za niesegre-

gowane. Jeśli doliczymy koszty zatrudnienia 1 osoby, zakupu programu, budowy PSZOK-u, 

to okazuje się, że nie ma gwarancji, iż te kwoty będą wystarczające. Pozostałe zapisy przedło-

żonego projektu uchwały nr 5 nie ulegają zmianie. 

W trakcie podjętej dyskusji radni proponowali, aby przegłosować stawkę wyjściową  

5 zł i 10 zł. Ryszard Bienias przypomniał, że była wcześniej mowa o stawce 5 zł i 10 zł i tak 

zostało to przekazane mieszkańcom. Dariusz Dusiński zapytał, co będzie, jak kwota po prze-

targu będzie niższa. Prosił, aby najpierw wyjść z niższą stawką. 

Wójt Gminy odpowiadając Zbigniewowi Sucheckiemu, poinformował, iż do końca 

roku ustawodawca zobligował gminy do podjęcia wszystkich uchwał tzw. śmieciowych i nie 

można wcześniej ogłaszać przetargu, a później podejmować uchwał, jak sugerował radny. 

Wójt Gminy podtrzymał jednak swoją propozycję 7 zł za selektywne zbieranie odpa-

dów i 14 zł za nieselektywną zbiórkę. 

Wojciech Szmajda po zakończonej dyskusji poddał pod głosowanie jawne propozycje 

wnioskodawcy, w wyniku przeprowadzonego głosowania wniosek nie przeszedł (15 osób 

głosowało przeciw), a następnie poddał pod głosowanie jawne projekt uchwały nr 5 z propo-
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zycją 5zł i 10 zł. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła 

jednogłośnie Uchwałę Nr 161/XXVII/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (15 osób  

głosowało za). 

Wójt Gminy wyjaśnił radnym, że dopiero po przeprowadzeniu przetargu okaże się, ja-

ką kwotę należy zabezpieczyć. Jeśli okaże się niewystarczająca, Rada Gminy będzie musiała 

podjąć nową uchwałę, a kwota należna do zapłaty wynikająca ze złożonych deklaracji ulegnie 

przeliczeniu, gdyż Gmina nie może dokładać ani zarabiać na odbiorze śmieci. 

Prowadzący obrady ogłosił 10-minutową przerwę. 

 

Ad. 10. 

 Wójt Gminy omówił projekt uchwały nr 6 w sprawie określenia rodzaju dodatkowych 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów.  

W uchwale tej przewiduje się zlecenie wykonania PSZOK-u i prowadzenie go przez 2–3 lata 

firmie, która wygra przetarg (na warunkach zawartych w umowie), oraz daje możliwość 

otrzymania pojemnika 120 l na odpady komunalne za opłatą 0,50 zł od 1 osoby miesięcznie 

od firmy obsługującej odbiór śmieci. Zgodnie bowiem z założeniami ustawodawcy właściciel 

nieruchomości ma obowiązek posiadania takiego zbiornika (zgodnie z regulaminem 20 l  

na 1 osobę, czyli 6 osób na 1 pojemnik 120 l). Jeśli nie zakupi sobie na własną rękę, może 

skorzystać z tej oferty, która nie jest obligatoryjna. Dodał, iż koszt budowy PSZOK-u to kwo-

ta od 150 do 200 tys. zł. Gmina nie ma zabezpieczonej kwoty na ten cel w budżecie na rok 

przyszły. Ponadto w projekcie uchwały określono odpłatność za kontener i gruzownik pod-

stawiony przez firmę mieszkańcowi, który zgłosi w deklaracji taką potrzebę w związku  

z prowadzonym remontem (na warunkach zawartych w umowie) oraz zakup worka. Odpo-

wiadając na pytania radnych, wyjaśnił, że mieszkańcy zdecydują, z jakiej możliwości (co im 

się lepiej opłaca) skorzystają, zaopatrując się w pojemnik zgodny z normą. Prawdopodobnie  

będzie też trzecia możliwość nabycia poprzez odkupienie pojemników na odpady komunalne 

po niższej cenie od firmy, która obecnie odbiera śmieci i zaopatrzyła w pojemniki większość 

nieruchomości po 30 czerwca 2013 r.  

 Przekazał również informację o przydzieleniu naszej Gminy w ramach subregionu 

radomskiego łącznie z Piasecznem do zakładu utylizacji RADCOM w zatwierdzonym Planie 
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Gospodarowania Odpadami dla woj. mazowieckiego. Firma wywozowa po wysegregowaniu 

odpadów do odzysku resztę przekazuje do zakładu utylizacji, a Gminę informuje, ile i jakie 

śmieci tam przekazała. 

 Po zamknięciu dyskusji prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu 

uchwały nr 6, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 161/XXVII/12 w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (12 osób głosowało za, 1 osoba 

przeciw i 2 osoby wstrzymały się). 

 

Ad. 11. 

 Wójt Gminy zgłosił poprawkę do projektu uchwały nr 7, polegającą na zmianie termi-

nu płatności odpadów komunalnych za IV kw. do 30 grudnia, a nie do 15 stycznia, ponieważ 

zgodnie z ustawą o finansach publicznych rok podatkowy kończy się 30 grudnia. Radni  

nie mieli uwag, w związku z czym Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie jawne 

projektu uchwały nr 7 z wprowadzoną zmianą, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jed-

nogłośnie Uchwałę Nr 162/XXVII/12 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu 

uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Ad. 12. 

 Wójt Gminy poinformował, że wzór deklaracji przedłożony w projekcie uchwały nr 8 

wypełnią mieszkańcy po raz pierwszy do końca marca 2013 r. i będzie on dostępny na stronie 

internetowej. Pierwszej wpłaty należy dokonać na podstawie złożonej deklaracji dopiero  

za III kw.2013 r. do 15 października 2013 r., drugą za IV kw. 2013 r. do 30 grudnia 2013 r. 

bez wezwania do banku na rachunek Urzędu Gminy. Jeśli nie zostanie przedłożona deklara-

cja, dana osoba zostanie wezwana do jej wypełnienia. Niewypełnienie deklaracji na wezwanie 

powoduje wystawienie decyzji, w której z urzędu zostanie naliczona opłata. Brak wpłaty uru-

chomi procedurę postępowania administracyjnego tak jak z zaległościami podatkowymi. 

Zgłoszenie do urzędu skarbowego informacji o uchylaniu się od płacenia należności skutkuje 

grzywną. Tytuły wykonawcze zostaną przesłane do urzędu skarbowego nawet 5 lat do tyłu 

łącznie z odsetkami karnymi (obecnie 14 proc. w stosunku rocznym). Wyjaśnił zebranym  
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o konieczności samodzielnego podpisywania umów przez wszystkie podmioty (sklepy,  

zakłady) bezpośrednio z firmą zajmującą się odbiorem odpadów, Gmina będzie prowadzić 

rejestr i kontrole w tym zakresie. 

Radni nie zgłosili uwag. Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie projektu 

uchwały nr 8, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę 

Nr163/XXVII/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przyłęk. 

 

Ad. 13. 

 Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały nr 6 z uwagi na konieczność zaktualizowa-

nia górnych stawek za usługi ponoszone przez właścicieli nieruchomości za odbiór nieczysto-

ści ciekłych i odpady komunalne. Rada Gminy przyjęła taką uchwałę w 2007 r. i ustalone tam 

stawki nie przystają do dzisiejszych cen, ponieważ obecnie szkoły i Gmina płaci do ZUK  

w Zwoleniu po 30 zł/m³ nieczystości ciekłych. Jeśli Gmina nie dokona korekty, wyeliminuje 

przedsiębiorców z naszego terenu. Przy ustalonych stawkach z roku 2007 biorą na siebie ry-

zyko łamania prawa (zaprzestaną wykonywać usługi).  

Przeprowadzona dyskusja wykazała niezadowolenie radnych, którzy stwierdzili, iż są 

to za wysokie stawki szczególnie dla małych zakładów, co podroży koszty ich utrzymania.  

Robert Cywka przekazał o doliczaniu przez firmę odbierającą do stawki 30 zł/m³ nie-

czystości ciekłych  również kosztów dojazdu do Mierziączki.  

Wójt Gminy nadmienił, że Gmina nie jest w stanie przyjąć wszystkich odpadów z te-

renu Gminy i nie planuje w pierwszym roku przejmować wywozu odpadów komunalnych  

od działalności gospodarczych. Muszą oni mieć odrębną umowę z firmą wywozową, również 

ci, co wynajmują pokoje w sezonie letnim. Gmina będzie prowadzić rejestr i kontrolować, 

czy mają podpisane umowy i rachunki za wywóz nieczystości stałych i ciekłych. Jeśli Rada 

nie będzie chciała podjąć uchwały Wojewoda Mazowiecki zastępczo taką uchwałę wyda.  

Dariusz Dusiński poinformował o możliwości wywozu nieczystości płynnych na 1 ha 

powierzchni areału, określoną liczbę hektolitrów nieczystości (jako nawóz).  
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Wójt Gminy zapytał, czy stać będzie rolnika na zrobienie badań gleby przed przepro-

wadzeniem takiego zabiegu i po nim. Wyjaśnił także Beacie Malesie zasady wywozu nieczy-

stości od mieszkańców. 

Po zakończonej dyskusji Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie jawne,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 162/XXVII/12 w sprawie górnych sta-

wek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości (12 osób głosowało za, 1 osoba prze-

ciw, 2 wstrzymały się). 

 

Ad. 14. –15. 

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

– projekt uchwały nr 10, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 63 700 zł. Ustalono 

dochody w łącznej kwocie 18 691 527,37 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę  

63 700 zł i ustalono w łącznej kwocie 19 436 652,87 zł. Zwiększono wydatki inwestycyjne  

o kwotę 3 000 zł i ustalono wydatki inwestycyjne w wysokości 1 927 261 zł. W wyniku 

wprowadzonych zmian ustalono deficyt w wysokości 745 125,50 zł, sfinansowany przycho-

dami pochodzącymi z: a) kredytów na 500 000 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 po zmianach w wysokości 409 725,50 zł z następujących 

tytułów: a) kredytów w kwocie 500 000 zł, b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim  

Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 150 000 zł, c) inne źródła (wolne środki)  

– 759 725,50 zł.Pozostałe zapisy pozostają bez zmian. Szczegółowo omówiła Plan dochodów 

budżetowych na 2012 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na 2012 r. – zmia-

ny, tj. Tabela nr 2, Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 – zmiany, tj. Tabela nr 3. 

Następnie przedstawiła zmiany do załącznika nr 1 i 2, wprowadzone w Wieloletniej Progno-

zie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012–2017 – projekt uchwały nr 2.  

Radni nie wnieśli uwag. Prowadzący obrady poddał kolejno pod głosowanie jawne 

projekty uchwał nr 10 i 11, w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie (15 osób 

głosowało za) przyjęła uchwały Nr 166/XXVII/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2012 r. i Nr 167/XXVII/12 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012–2017. 
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Ad. 16 –17. 

Wójt Gminy poinformował o: 

– zorganizowanej uroczystość pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy 

Przyłęk rozpoczętej mszą świętą w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Częstochowskiej 

w Przyłęku, na której jubilaci odnowili przysięgę małżeńską. Dalsza część uroczystości 

odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku, gdzie zostali oni odznaczeni medalami  

„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznanymi przez prezydenta RP, a ceremonii wrę-

czania odznaczeń dokonał Wójt Marian Kuś wraz z sekretarzem Danutą Bocian oraz kierow-

nikiem USC Marianną Gos. 

– uroczystym oddaniu do użytkowania Domu Kultury w Rudkach, który powstał na bazie 

budynku po szkole podstawowej dzięki środkom pozyskanych z Programu Operacyjnego 

Wsparcia Obszarów Wiejskich. Uroczystość licznie zaszczycili swoją obecnością: Dariusz 

Piątek – wicewojewoda mazowiecki, Leszek Ruszczyk – wicemarszałek województwa ma-

zowieckiego, Andrzej Łuczycki – radny Sejmiku województwa mazowieckiego, Zbigniew 

Gołąbek – radny Sejmiku województwa mazowieckiego, który jednocześnie pełni funkcję 

członka Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Warszawie oraz wiceprezesa ZOW ZOSP RP woje-

wództwa mazowieckiego, dr Stefan Rosiński – etnograf (b. dyrektor Muzeum Instrumentów 

Muzycznych w Szydłowcu), Waldemar Urbański – starosta zwoleński, Mirosław Madejski  

– członek zarządu powiatu zwoleńskiego, Michał Tęcza – Dyrektor Domu Kultury w Janow-

cu oraz zaproszeni gości z naszego terenu. 

Szczególne podziękowania złożył Ewie Molendzie za przygotowanie tej uroczystości. 

W Domu Kultury w Rudkach będzie biblioteka z osobą zatrudnioną na ½ etatu, pracownia 

komputerowa, pomieszczenie na wybory, pomieszczenia dla koła gospodyń i zespołu śpiewa-

czego, jest plac zabaw dla dzieci, a w przyszłości boiska do gry w piłkę ręczną, do siatkówki 

 i do koszykówki. 

– podpisaniu umowy na realizację inwestycji w Załazach (placu zabaw). 

– potwierdzeniu z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego dotacji w wysokości 50 proc. 

na zakup motopompy (32 tys. zł) dla OSP w Łagowie. 

– przeprowadzeniu przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Delegatura w Rado-

miu kontroli zadań zleconych, dowodów, skarg i wniosków, procedur wyborów ławników, 

obrony cywilnej, regulaminów itp. W przyszłym roku planowana jest kontrola Regionalnej 

Izby Obrachunkowej i dlatego Gmina podejmuje niepopularne, ale konieczne uchwały.  

– planowaniu wytyczenia drogi w Okrężnicy koło pana Szewczyka w 2014 r. 
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Następnie sołtys z Mierziączki zgłosił konieczność przeprowadzenia pokrycia dacho-

wego na budynku świetlicy w Mierziączce. 

Wójt Gminy stwierdził, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina nie może 

inwestować w remont budynków, których nie jest właścicielem, i dlatego mieszkańcy winni 

przekazać go Gminie. 

 Wojciech Szmajda w imieniu mieszkańców Grabowa nad Wisłą oraz zebranych ape-

lował do Wójta Gminy, aby dokładnie analizować zasadność umorzeń podatków w IV kw.,  

a od 2013 r. dokonywać umorzeń sporadycznie i w przypadkach zdarzeń losowych. 

 Odpowiadając na pytanie Beacie Malesie, Wójt Gminy oznajmił, że nie jest możliwe 

zwiększenie odbioru odpadów w grudniu br., gdyż jest po przetargu (umowa zawarta do koń-

ca grudnia 2012 r. dobiega końca). Następnie udzielił odpowiedzi Andrzejowi Włudarczyko-

wi na temat pokryć dachowych z eternitu. Poinformował o zgłoszeniu się firmy, która wykona 

inwentaryzację całego eternitu, opracuje program i wystąpi do Ministerstwa Rolnictwa o do-

tację w wysokości 80 proc. Po zgłoszeniu do Centralnego Rejestru Krajowego, przeprowa-

dzeniu inwentaryzacji i opracowania programu Gmina może skorzystać z dofinansowania  

i wystąpić do WFOŚiGW o środki.  

 

Ad. 18. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XXVII sesji  

VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 12.00. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


