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Protokół nr 28/2012 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 31grudnia 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. 09.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

3. Monika Krześniak – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

4. Sołtysi –25 osób 

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do oryginału protokołu) 

 

Przebieg sesji 

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

czący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał Wójta Gminy, Skarbnika 

Gminy, radnych, sołtysów i wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności poinformo-

wał, 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.). Uwzględniając wniosek Wójta Gminy, zaproponował, aby 

do porządku dziennego po punkcie 4 wprowadzićpkt 4 a) „Podjęcie uchwały w sprawie przy-

jęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz prze-

ciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2013 rok – projekt nr 11”oraz po punkcie 9 

wprowadzić dodatkowo punkt 9a) „Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały  

Nr 165/XXVII/12 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów  

z nieruchomości – projekt nr 9” i 9b) „Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych sta-

wek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości – projekt nr 10”. Potem zwrócił się 

do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłaszali 



2 

 

uwag, w związku z czym Przewodniczący obrad poddał kolejno pod głosowanie jawne pro-

ponowane zmiany, w wyniku których zostały przyjęte jednogłośnie przez Radę (14 osób gło-

sowało za). Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

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

4. Wnioski i opinie komisji Rady Gminy 

a) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęku na 2013 rok  

– projekt nr 11 

5. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2013 rok: 

a) opinia RIO w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Przy-

łęk projekcie Uchwały Budżetowej na 2013 rok 

b) opinia RIO w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Wójta Gminy  

Przyłęk projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk  

na lata 2013–2020 

c) informacja Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu Gminy na 2013 rok 

d) dyskusja 

e) podjęcie uchwały budżetowej na rok 2013 – projekt nr 1 

f) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013–2020 

– projekt nr 2 

6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku  

– projekt nr 3 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych 

zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza 

miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Przyłęk – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakre-

sie odbierania odpadów – projekt nr 5 

9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nierucho-

mości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata 

– projekt nr 6 

a) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr 165/XXVII/12 w sprawie określenia 

górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości – projekt nr 9 
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b) Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów 

z nieruchomości – projekt nr 10 

10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2012 roku 

– projekt nr 7 

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk 

na lata 2012–2017 – projekt nr 8 

12. Zapytania i interpelacje 

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3. 

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

 

Ad. 4. 

 Elżbieta Madejska zapoznała radnych z pozytywną opinią przedłożonego projektu 

Uchwały Budżetowej na 2013 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przyłęk na lata 2012–2020 zawartą w protokole nr 20/2012 z posiedzenia Komisji Budżeto-

wej odbytego 18 grudnia 2012 roku. 

Teresa Woźniak jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół  

nr 22/2012 z posiedzenia odbytego 18 grudnia 2012roku, w którym zostały pozytywnie  

zaopiniowane przedłożone projekty uchwał nr 1 w sprawie Uchwały Budżetowej na 2013 rok  

i nr 2 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2013–2020. 

Ewa Molenda, przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przedstawiła ze-

branym wnioski wypracowane na posiedzeniu komisji 17 grudnia 2012 roku, na podstawie 

protokołu nr 20/2012, oraz pozytywną opinię dotyczącą projektów uchwał: Uchwały Budże-

towej na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2013–2020. 
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Ad. 4 a) 

Wójt Gminy omówił przedłożony projekt uchwały nr 11 dotyczący gminnego programu prze-

ciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii na rok 2013 rok, który nie różni się  

od przyjętego na rok 2012. Zmianie uległ plan wydatków gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii ze względu na likwidację kilku 

sklepów na terenie Gminy, co powoduje pomniejszenie wpływów z tytułu sprzedaży napojów 

alkoholowych. Zaplanowano wydatki na realizację zadań na ogólną kwotę 65 tys. zł. Radni 

nie mieli pytań, w związku z czym prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 168/XXVIII/12  

w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholo-

wych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęku na 2013 rok. 

Na salę obrad wszedł Ryszard Bienias. 

Ad. 5. 

 a–b) Elżbieta Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, odczytała kolejno uchwa-

ły:nr Ra.385.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. Składu Orzekającego RIO w Warszawie  

Zespół w Radomiu w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projek-

cie uchwały budżetowej na rok 2013 oraz możliwości sfinansowaniu deficytu 

i nr Ra.386.2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta 

Gminy w Przyłęku projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Przyłęk na lata 2013–2020. 

c) Wójt Gminy omawiając projekt Uchwały Budżetowej na 2013 rok, przekazał, iż za-

planowano dochody budżetu Gminy w wysokości 18 685 062 zł, wydatki na kwotę 

20 366 462 zł, deficyt stanowi kwotę 1 681 400 zł, który zostanie pokryty kredytem w wyso-

kości 1 621 400 zł oraz pożyczką 60 tys. zł z WFOŚ i GW. Planuje się zaciągnięcie kredytu, 

tj. około 2 mln zł na zadania wynikające z projektu budżetu oraz wniosków komisji stałych, 

sołtysów, rad sołeckich i mieszkańców. Zaplanowano 30 tys. zł na rezerwę ogólną i 50 tys. zł 

na zarządzanie kryzysowe. Potem przedstawił wysokość planowanych środków na poszcze-

gólne działy. Między innymi w dziale oświata i wychowanie zaplanowano 8 167 023 zł, zaś 

subwencja oświatowaz budżetu państwa wynosiła 5885 741 zł,co wzbudziło niepokój jednej  

z komisji, która spotkała się z dyrektorami szkół celem przeprowadzenia z nimi rozmowy. 

Poinformował, że wydatki na szkoły podstawowe wyniosły 4 304 755 zł, zerówki 392 694 zł, 

przedszkola 6 tys. zł, gimnazja 2 212 083 zł, dokształcanie nauczycieli 38 680 zł, stołówki 
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658 550 zł i zakładowy fundusz socjalny nauczycieli emerytów 54 061 zł. Ogółem wydatki 

stanowiły kwotę 8 187 023 zł.  

Aby zrealizować w części oczekiwania zebranych i mieszkańców Gminy, omówił za-

planowane zadania inwestycyjne zawarte w załączniku nr 3 do projektu nr 1 uchwały budżetu 

na 2013 r. Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013 przedstawia się następująco: 

-Budowa wodociągu Grabów nad Wisłą – Stefanów (600–700 m.b. łączącej nitki wodocią-

gowej), by w razie awarii można było zabezpieczyć mieszkańcówz całej Gminy w wodę  

z jednej stacji wodociągowej – środki własne w wysokości 50 tys. zł. 

-Budowa wodociągu Szlachecki Las–Rudki do przyłączenia kilku zabudowań – 100 tys. zł. 

-Wykonanie sieci wodociągowej do montażu hydrantów w Zamościu Starym od stacji BP  

do zajazdu „U Boryny” – ze względu na wymogi ochrony bezpieczeństwa przeciwpożarowe-

go winniśmy założyć nitkę wodociągową o przekroju 90 mm (jest 60 mm) z dwoma hydran-

tami; jeden założony na 75 m, a drugi na 150 m przed budynkiem na wypadek pożaru – 20 

tys. zł. 

-Zakup i montaż pompy do filtracji odżelaziaczy w ujęciu wody w Załazach – 20 tys. zł;  

dodał, że po wymianie złoża w odżelaziaczach wykonano badania laboratoryjne wody, które 

są bardzo dobre. 

-Przebudowa drogi gminnej w Babinie (dwa odcinki: Babin Północny i Południowy)  

– 230 tys. zł z kredytu. 

-Przebudowa drogi gminnej w Grabowie nad Wisłą – 100 tys. zł z kredytu. Planowano budo-

wę drogi koło Eli Majewskiej, jednak z uwagi na nieuregulowany stan prawny (droga biegnie 

przez grunty prywatne) będzie wykonywana w następnym roku. 

-Przebudowa drogi gminnej w Łagowie koło p. Brodnickiej – 65 tys. zł z kredytu. 

-Przebudowa drogi gminnej w Ławeczku Starym (koło kurników) – 200 tys. zł. Dokonano 

sprzedaży nieruchomości zabudowanej, gdzie była szkoła podstawowa i środki w tej wysoko-

ści zostaną zainwestowane w tym sołectwie. 

- Przebudowa drogi gminnej w Mierziączcew kierunku Grabowa nad Wisłą do ostatnich za-

budowań – 80 tys. zł z kredytu. 
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-Przebudowa drogi gminnej w Przyłęku (Nadbłocie) na odcinku 1700 m.b., tj. połączenie 

miejscowości Przyłęk z Wólką Zamojską– 400 tys. zł z kredytu. 

-Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Załazy–Łagów koło p. Kusia (połączenie 

dróg) –50 tys. zł z kredytu. 

- Przebudowa drogi gminnej w Rudkach (Nowych) z wyjazdem koło p. Leszka Rutkowskie-

go, usprawniającej transport dzieci do szkół przez Szlachecki Las – 170 tys. zł z kredytu. 

- Przebudowa drogi gminnej w Zamościu Starym w kierunku Stefanowa – środki własne  

120 tys. zł oraz dotacja 40 tys. zł. 

-„Zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy” realizowany w ramach projek-

tu – Poprawa jakości życia społecznego mieszkańców ipodniesienia atrakcyjności turystycz-

nej poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu w cen-

trum Załaz – 25 tys. zł ze środków budżetu UE. 

- Modernizacja budynku po magazynie zbożowym w Przyłęku z przeznaczeniem na potrzeby 

gospodarcze Gminy – 50 tys. zł ze środków własnych. 

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa 

Okrężnica – 25 tys. zł ze środków własnych. 

- Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy; zaznaczył, że plano-

wana kwota 25 tys. zł ze środków własnych prawdopodobnie nie wystarczy, bo komputery są 

coraz starsze. 

- Zakup serwera z oprogramowaniem i szafąserwerowni – 35 tys. zł ze środków własnych. 

Obecny serwer ma uszkodzony 1 dysk, pozostały dane na 2 dyskach. W marcu, po wprowa-

dzeniu (odzyskaniu danych) z podatkówprzez specjalistów od oprogramowania, przystąpimy 

do wprowadzenia danych na nowy serwer. Po zakupieniu dysków twardych stary serwer bę-

dzie również wykorzystywany do zapisów (pracował 5 lat przez 24 godziny na dobę). 

- Termomodernizacja budynku OSP w Zamościu Starym; zaplanowano 40 tys. ze środków 

własnych i 60 tys. pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie, 

- Budowa oświetlenia ulicznego Gminy, II etap – 200 tys. zł, w tym około 20 tys. zł na wyko-

nanie projektu (w ramach środków własnych 139 tys. zł i pożyczki 60 tys. zł). Zaznaczył, iż 
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kosztowne będzie wykonanie oświetlenia ulicznego dla Babina Północnego i Południowego 

ze względu na dużą liczbę transformatorów, słupów i skrzynek zapalających. 

- Budowa biblioteki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk – 25 tys. zł ze środków własnych 

na aktualizację projektu. Gmina przekaże działkę pod to zadanie Gminnej Bibliotece Publicz-

nej w Przyłęku, ponieważ ma ona szansę pozyskania środków w wysokości 1 mln zł. Pozosta-

łą kwotę otrzyma w ramach dotacji celowej z Urzędu Gminy po podpisaniu umowy. 

- „Poprawa warunków rozwoju sportu na terenach wiejskich poprzez budowę ogólnodostęp-

nego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku” 

– 444 457 zł ze środków własnych i z budżetu UE. 

Oznajmił, że w projekcie budżetu nie zostały ujęte zadania remontowe, tj. malowanie 

budynku w PG w Przyłęku oraz termomodernizacja świetlicy w Załazach. Zadania te zostaną 

wprowadzone w ciągu roku budżetowego 2013 r. Jeśli nie wystarczy środków, Gmina będzie 

ciąć zadania i odwrotnie – jeśli będzie zbywać środków, zaplanuje kolejne zadania. Dodał,  

że mimo iż nie otrzymaliśmy środkówdo końca 2012 r. z Urzędu Marszałkowskiego na wy-

konane zadanie „Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na Dom Kultury”, realizowanego 

w ramach projektu „Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców Gminy po-

przez remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na Dom Kultury”, i nie skorzystali-

śmy również z upoważnienia danego przez Radę Gminy na zaciągnięcie pożyczki 200 tys. zł, 

w razie gdyby środki nie wpłynęły do końca br., to spłaciliśmy należność poprzez dobrą kon-

trolę budżetu (oszczędzanie) przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy. Pozostała nawet nie-

wielka nadwyżka środków na rok następny. Rozliczenie wykonania omawianego zadania  

zostało już przesłane do UM w Warszawie i Gmina otrzyma środki na początku roku 2013.  

Powiedział, że planowanykredyt w wysokości 200 tys. zł w roku 2013 nie przekroczy 

zadłużenia 18 proc. i nie stwarza żadnego zagrożenia, ponieważ Gmina może zadłużyć się do 

wysokości 60 proc. dochodów. 

Przekazał także zebranym informację o odbytym przetargu na odbiór odpadów komu-

nalnych za I półrocze 2013 r. i w wyniku przeliczenia kwoty poprze targowej wyszła stawka 

opłaty za odpady komunalne przewyższająca 7 zł na mieszkańca, tak jak to zostało zapropo-

nowane przez wnioskodawcę na poprzedniej sesji. Dlatego też zostaną przeprowadzone 

zebrania wiejskie zgodnie z opracowanym harmonogramem w styczniu, lutym  
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i marcu 2013 r. Ponadto oznajmił, że w ramach budżetu 2013 r. zakupionych zostanie 50 sa-

mochodów żużla stalowniczego i 50 samochodów destruktu na utwardzenie dróg. 

 d) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję związaną z projektem budżetu na 2013 r. 

Sołtys Tomasz Nędziak prosił o wyposażenie świetlicy w Wysocinie w stoły i ławki, 

dokończenie utwardzenia drogi w Wysocinie, ponieważ nie ma dojazdu do drogi powiatowej 

od strony Baryczy i Rudy, oraz utwardzenie drogi do p. Chołuja i Ziei poprzez wprowadzenie 

zadania do budżetu 2013 r. 

Wójt przekazał, że Gmina nie może finansować wyposażenia świetlicy, jeśli nie jest 

właścicielem. Możemy podjąć działania wykupienia użytkowanej działki, na której znajduje 

się świetlica, ponieważ fizycznie zapłacono za nią, ale nie została ona do tej pory uregulowa-

na prawnie. Zobowiązaliśmy się do pokrycia kosztów związanych z podziałem działki,  

lecz nie możemy po raz drugi dokonywać zapłaty. Dodał, że umowa ustna też obowiązuje. 

Nie będziemy planować utwardzenia odcinka drogi w Wysocinie w 2013 r. Prawdopodobnie 

można będzie zrobić odcinek drogi do p. Nowakowskiego, ale nie przez las w 2014 r. 

na wniosek mieszkańców. Dodał, że p. Chołuj i Zieja mieszkają nie przy drodze, tylko  

w polach. Zasadnym byłoby utwardzenie drogi w pola tam, gdzie jest więcej zabudowań, 

np. w Rudkach. 

Radny Łukasz Badeński prosił o dogadanie się w sprawie wykupu działki, bo budynek 

z każdym rokiem niszczeje. 

e) Po zakończonej dyskusji prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne pro-

jektu uchwały nr 1. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 

169/XXVIII/12 w sprawie podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2013. 

 f) Radni nie zgłaszali uwag ani nie zadawali pytań do projektu uchwały nr 2. Prze-

wodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne wymieniony projekt, w wyniku którego Rada 

Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 170/XXVIII/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2013–2020. 
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Ad. 6. 

 Przewodniczący Rady po odczytaniu punktu 6 porządku obrad prosił o zadawanie py-

tań w sprawie projektu uchwały nr 3. Dodał, iż można kierować pytania do Kierownika 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku, p. Moniki Krześniak, obecnej na posiedzeniu se-

sji. Radni nie mieli uwag, w związku z czym Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie 

jawne projektu. W wyniku głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 

178/XXVIII/12 w sprawie przyjęcia Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku. 

 

W związku z wejściem na salę obrad kolędników z Rudek prowadzący obrady ogłosił 

10-minutową przerwę.  

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy poinformował o projekcie uchwały nr 4, który został sporządzony  

z uwagi na kilkakrotną zmianę podstawy prawnej (poprzednia taka uchwała była podjęta  

w 1996 roku) i winna być podjęta wcześniej. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholo-

wych pozostaje bez zmian. W związku z tym, iż radni nie zadawali pytań, Przewodniczący 

Rady poddał pod głosowanie jawne projekt wnioskodawcy, w wyniku którego Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 171/XXVIII/12 w sprawie ustalenia liczby punktów sprze-

daży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak również w miejscu sprzedaży  

na terenie Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 8. 

 Wójt Gminy przekazał, że projekt uchwały nr 5 dotyczy częstotliwości odbioru 

wszystkich odpadów komunalnych – ile razy i jakie odpady będą odbierane. Uchwała ta jest 

już ostatnia z pakietu uchwał, jakie należało podjąć do końca 2012 roku.  

Radna Beata Kędzierska prosiła o wyjaśnienie odbioru odpadów z drobnych remon-

tów raz na kwartał i przez PSZOK. 
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Wójt Gminy wyjaśnił, że firma wywozowa będzie odbierać te odpady z nieruchomo-

ści, ale mieszkańcy będą mogli również dostarczyć na własny koszt do PSZOK-u bez dodat-

kowej opłaty w przypadku niewystawienia odpadów do zabrania w wyznaczonym dniu  

z powodu nieobecności mieszkańca (choroby, urlopu). Odpady z budowy będą odbierane 

zgodnie z podjętą uchwałą w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie od-

bierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa-

dów. Dalszych pytań radni nie mieli. 

Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 172/XXVIII/12 w sprawie szczegółowego sposobu i zakre-

su świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. 

 

Ad. 9. 

 Marian Kuś przekazał, iż zgodnie z art. 18 ust, 2 punkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 

1996 r. (Dz. U. z 2001 r, Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy ma uprawnienia naby-

wania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wy-

najmowania na okres dłuższy niż trzy lata. Do trzech lat takie uprawnienia ma Wójt Gmi-

ny.Dlatego w projekcie uchwały nr 6 zostały opracowane zasady, na jakich Wójt może nabyć, 

zbyć, wydzierżawić lub wynająć nieruchomości gruntowe powyżej trzech lat. Jeśli chodzi  

o umowę użyczenia, to takie uprawnienia ma tylko Wójt, który może tego dokonywać  

na podstawie Zarządzenia Wójta i podpisania stosownej umowy użyczenia. Projekt uchwały 

powstał w wyniku dylematu przekazania nieruchomości gruntowej Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej w Przyłęku na co najmniej 7 lat, aby mogła ubiegać się o dotację na budowę bibliote-

ki Centrum Kulturalnego Gminy Przyłęk Sposób przekazania jest jeszcze dyskusyjny i będzie 

omawiany z radcą prawnym, ponieważ nie każdy sposób przekazania nieruchomości grunto-

wej daje prawo do inwestowania. 

 W związku z tym, iż radni nie mieli pytań, prowadzący obrady w wyniku przeprowa-

dzonego głosowania jawnego stwierdził jednogłośne przyjęcie przez Radę Gminy Uchwały 

Nr 173/XXVIII/12 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nierucho-

mości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż  

trzy lata. 
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Ad. 9 a–b) 

 Wójt Gminy przekazał o konieczności uchylenia uchwały (należy wykreślić w § 1 

punkt 1) podjętej na poprzedniej sesji, nr 165/XXVII/12, dotyczącej górnych stawek opłat  

za usługi usuwania odpadów z nieruchomości z uwagi na podjętą już uchwałę w sprawie  

odpłatności za odbiór odpadów niesegregowanych od mieszkańca w wysokości  

10 zł/miesięcznie i segregowanych 5 zł/miesięcznie (zdublowane zapisy). Zgodnie z art. 6  

ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) górne stawki opłat należy ustalić dla właścicieli nieru-

chomości, którzy nie ponoszą opłaty na rzecz Gminy. Przedłożone zostały projekty uchwał  

nr 9 uchylający poprzednią uchwałę i poprawiona uchwała jako projekt uchwały nr 10. Radni 

nie zgłaszali uwag.  

Po przeprowadzeniu kolejno głosowań jawnych Przewodniczący Rady stwierdził 

przyjęcie jednogłośne przez Radę Gminy Uchwały Nr 174/XXVIII/12 w sprawie uchylenia 

uchwały Nr 165/XXVII/12 i Uchwałę Nr 175/XXVIII/12w sprawie określenia górnych sta-

wek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości. 

 

Ad. 10. –11. 

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

– projekt uchwały nr 7, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 340 045 zł. Ustalono 

dochody w łącznej kwocie 19 043 906,37 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę  

248 170 zł i ustalono w łącznej kwocie 19 200 816,87 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne  

o kwotę 95 500 zł i ustalono wydatki inwestycyjne w wysokości1 831 761 zł. W wyniku 

wprowadzonych zmian ustalono deficyt w wysokości 156910,50 zł, sfinansowany przycho-

dami pochodzącymi z: a)pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-

ska w wysokości 150 000 zł, b) innych źródeł (wolne środki) – 6 910,50 zł. Ustalono przy-

chody po zmianach w wysokości 821 510,50 zł z następujących tytułów: a) pożyczki zaciąga-

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

(wolne środki) – 671 510,50 zł. Ustalono rozchody w kwocie 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 rok 2012  

– zmiany, tj. Tabela nr 3. Następnie przedstawiła zmiany do załącznika nr 1 i 2, wprowadzone 
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w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012–2017 wraz z objaśnieniami 

wprowadzonych zmian – projekt uchwały nr 8.  

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

projekty uchwał nr 7 i 8, 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. 

 

Ad.13. 

 Przewodniczący Rady przekazał, iż wpłynęło pismo od Tygodnika Radomskiego, któ-

re kieruje na podstawie wniosku Wójta Gminy do rozpatrzenia do komisji Rady Gminy. 

Dariusz Dusiński prosił o wystosowanie pisma do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Śro-

dowiska w Warszawie (RDOŚ), tj. właściciela odcinka rzeki Zwolenki, w sprawie jej oczysz-

czenia z uwagi na naturalne jej zarastanie. Podające deszcze powodują zalewanie łąk i zale-

ganie tygodniami wody, która niszczy trawy. 

Następnie prosił Wójta Gminy, jeśli on uzna za stosowne, aby wystosował monit do 

Agencji Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwa i Ministerstwa Rolnictwa Biuro Powiato-

we w Zwoleniu w sprawie dokonywanych pomiarów mało dokładnymi urządzeniami (z do-

kładnością do kilku metrów). Podpisanie protokołu z przeprowadzonych pomiarów przez rol-

nika powoduje dla nich określone sankcje finansowe chociażby przy zalesianiu, gdzie należy 

zachować odpowiednie odległości od granicy działki. 

Ponadto prosił o konsekwentne zapraszanie radnych Rady Powiatu Zwoleńskiego  

z naszego terenu, bo nie ma z nimi kontaktu. 

Wójt Gminy poinformował, iż w latach 50 powstały bardzo dobre mapy z dokładno-

ścią do 0,5 cm. Ma w posiadaniu taką mapę swojej działki, gdzie jest wykazana długość  

i szerokość działki. Ludzie sami sobie powytyczali działki i w zakupionych nowych mapach 

takich danych nie ma, a w starych wyszczególnione są nawet szerokości dróg. Potwierdził,  

że zostaną skierowane pisma w omawianych sprawach do ww. instytucji, a dyrektor RDOŚ-iu 

będzie zaproszony na sesję, aby mógł przekazać, co planuje zrobić z odcinkiem rzeki 

aż do ujścia Wisły, którego stali się właścicielem. Będąc przy głosie, odczytał wstępne  
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terminy zebrań wiejskich łączonych zgodnie z opracowanym harmonogramem celem omó-

wienia kilku ważnych spraw z mieszkańcami. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

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

VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 12.00. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 


