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Protokół nr 2/14 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 93,34% (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. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

3. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

4. Sołtysi – 23 osoby  

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

 

Przebieg sesji 

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

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał przedstawicieli władz 

gminnych, radnych, sołtysów oraz pozostałych zebranych. Na podstawie listy obecności poinfor- 

mował, że w obradach uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania 

prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594. 

z późn. zm.). Na wniosek Wójta zaproponował, aby do porządku dziennego obrad po punkcie 3. 

wprowadzić dodatkowo punkt 3a „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 

rok” – projekt nr 5”. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku 

obrad. Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie 

jawne wniosek Wójta Gminy. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie 

przyjęła propozycję zmiany. Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich, tj. XLVIII i I sesji VII kadencji 

3a. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok” – projekt nr 5 

4. Uchwalenie budżetu Gminy na rok 2015:  
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a) wnioski i opinie stałych komisji Rady Gminy  

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

jekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015‒2025 

c) opinia RIO w Warszawie – Zespół w Radomiu o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projek-

cie Uchwały Budżetowej na rok 2015 i możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu  

d) informacja Wójta Gminy dotycząca projektu Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej na lata 2015‒2025 i projektu Uchwały Budżetowej na 2015 r.  

e) dyskusja  

f) podjęcie Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015‒2025  

 – projekt nr 1 

g) podjęcie Uchwały Budżetowej na 2015 r. – projekt nr 2 

5. Podjęcie uchwały w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒

2025 – projekt nr 3 

6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014  

– projekt nr 4  

7. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

8. Zapytania i interpelacje 

9. Wolne wnioski 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia sesji nie wpłynęły zastrzeżenia ani uwagi  

do sporządzonych protokołów z poprzednich sesji. Zapytał, czy radni mają uwagi bądź zgłaszają po-

prawki do sporządzonych protokołów. Nie było zgłoszeń, wobec czego Przewodniczący Rady stwier-

dził, że protokoły z XLVIII i I sesji VII kadencji uważa się za przyjęte. 

 

Ad. 3a. 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały nr 5 dotyczący „Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.”. Gmina 

zaplanowała na realizację ww. programu budżet w wysokości 73 tys. zł. Plan wydatków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przedstawia 

się następująco: Profilaktyka dzieci i młodzieży (spektakle, pogadanki, prelekcje oraz warsztaty dla 

dzieci i młodzieży na temat alkoholizmu, dopalaczy i innych uzależnień) – 8000 zł; Profilaktyka dzieci 

i młodzieży (spektakle, pogadanki, prelekcje oraz warsztaty na temat narkomanii) – 4000 zł; Wyna-

grodzenie dla specjalisty psychoterapii uzależnień zatrudnionego w Ośrodku Zdrowia w Przyłęku  

Filia w Załazach w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu – zwiększono środki  
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do 26 000 zł. Od 2015 r. nie będzie wypłacane wynagrodzenie dla osoby udzielającej porad prawnych 

dla mieszkańców. Porady te będą opłacane ze środków budżetu Gminy, jednak już nie w ramach 

GPPiRPA oraz PN; Szkolenie członków komisji – 6000 zł; Materiały do rozdawania dotyczące pro-

blemów alkoholowych, narkomanii, dopalaczy – 1000 zł; Kolonie, obozy, wycieczki dla dzieci z ro-

dzin patologicznych – 13 000 zł; Delegacje Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-

wych oraz Narkomanii – 1900 zł; Wynagrodzenie członków komisji – 9500 zł; Dowóz osób uzależ-

nionych od alkoholu na spotkania trzeźwościowe (zloty, wyjazdy, pielgrzymki, terapia wyjazdowa)  

– 600 zł; Opłata sądowa do złożonego wniosku o podjęcie leczenia odwykowego oraz wydania opinii 

psychiatryczno-psychologicznej w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – 3000 zł. Przekazał, że 

przewodniczący GKRPA oraz PN nie mógł być na tej sesji, ponieważ uczestniczy w sesji związanej  

z przyjęciem budżetu na rok następny dla Powiatu Zwoleńskiego. Obecna sesja była planowana  

na 31 grudnia 2014 r., której to termin został zmieniony na wniosek radnych. Gmina nie może wydat-

kować środków na cele inne niż określone w programie. Planowane dofinansowanie zakupu samocho-

du do przewozu psów wykrywających narkotyki do pracy z policją zostało wskazane przez nadzór 

Regionalnej Izby Obrachunkowej jako niezgodne z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-

łaniu alkoholizmowi. To zadanie nie może być finansowane ze środków w ramach wydatków oma-

wianego programu tylko ze środków budżetu Gminy w formie dotacji celowej. Wójt poinformował, że 

planuje się jeszcze zmiany do programu na początku następnego roku. 

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym prowadzący obrady przeprowadził głosowanie 

jawne projektu uchwały nr 5, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 11/II/15 w sprawie 

przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-

ciwdziałania Narkomanii na 2015 rok”. 

Głosowanie: w głosowaniu uczestniczyło 13 osób, 12 osób głosowało za, 1 osoba głosowała 

przeciw (nieobecny podczas głosowania Dariusz Dusiński). 

 

Ad. 4. 

a) Elżbieta Madejska zapoznała radnych z pozytywną opinią przedłożonego projektu uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2015‒2025 oraz projektu Uchwa-

ły Budżetowej na 2015 rok, zawartą w protokole nr 1/2014 z posiedzenia Komisji Budżetowej odby-

tego 19 grudnia 2014 roku. 

Teresa Woźniak jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej odczytała protokół nr 1/2014 z po-

siedzenia odbytego 16 grudnia 2014 roku, w którym zostały pozytywnie zaopiniowane przedłożone 

projekty uchwał nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2015‒2025 

i nr 2 w sprawie Uchwały Budżetowej na 2015 r. 

Ewa Molenda, przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przedstawiła zebranym 

opinie dotyczące projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk  
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na lata 2015‒2025 i projektu Uchwały Budżetowej na 2015 rok, wypracowane na posiedzeniu komisji 

22 grudnia 2014 roku zgodnie ze sporządzonym protokołem nr 1/2014. 

b–c) Elżbieta Madejska, wiceprzewodnicząca Rady Gminy, odczytała kolejno uchwały:  

nr Ra.435.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. Składu Orzekającego RIO w Warszawie Zespół w Radomiu 

w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie uchwały w sprawie Wie-

loletniej Prognozy Finansowej na lata 2015‒2025 i nr Ra.436.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie 

opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015 

oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu. 

d) Wójt, omawiając projekty Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015‒2025  

i Uchwały Budżetowej na 2015 r., który uwzględnia uwagi zawarte w opinii RIO w Warszawie Zespół  

w Radomiu do przedłożonych projektów. Przekazał, iż zaciągnięto kredyt w wysokości 1,8 mln zł 

(wczoraj został podpisany stosowny aneks do umowy z Bankiem Spółdzielczym w Zwoleniu), a nie, 

jak wcześniej planowano, 3,1 mln zł. Zadłużenie Gminy na lata 2015‒2015 przedstawia się następują-

co: na 2015 r. prognozowany indywidualny wskaźnik wyniesie 2,6 proc. na możliwy maksymalny 

wskaźnik 8,74 proc.; w 2016 r. ‒ 2,03 proc. na 6,37 proc.; 2017 r. ‒ 1,79 proc. na 5,07 proc.; w 2018 r. 

‒ 1,76 proc. na 6,42 proc.; w 2019 r. ‒ 1,70 proc. na 6,61 proc.; w 2020 r. ‒ 1,60 proc. na 6,42 proc.;  

w 2021 r. ‒ 1,59 proc. na 6,51 proc.; w 2022 r. ‒ 1,58 proc. na 6,06 proc.; w 2023 r. ‒ 1,56 proc.  

na 5,61 proc.; w 2024 r. ‒ 1,56 proc. na 5,26 proc. i w 2025 r. ‒ 1,55 proc. na 5,17 proc. Jak widać, 

Gminie daleko jeszcze do maksymalnych wskaźników kredytowych. Projekt budżetu na 2015 r. za-

kłada dochody budżetu w wysokości 18 515 633 zł, z tego bieżące w kwocie 18 364 523 zł i majątko-

we 151 110 zł. Wydatki budżetu w kwocie 19 408 833 zł, z tego bieżące 17 236 759 zł oraz majątko-

we 2 172 074 zł. Zaplanowano deficyt w wysokości 893 200 zł sfinansowany przychodami pochodzą-

cymi z zaciągniętych kredytów. Ustalono przychody budżetu w łącznej kwocie 1 250 000 zł i rozcho-

du w wysokości 356 800 zł. W budżecie na 2015 r. ustalono rezerwę ogólną w wysokości 50 tys. zł  

i rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50 tys. zł.  

Na wydatki GKRPA oraz PN w budżecie zaplanowano dochody w kwocie 73 tys. zł z tytułu opłat  

za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 73 tys. zł  

na realizacje zadań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych i zadania określone  

w gminnym programie, dotyczące przeciwdziałania narkomanii. Następnie Wójt Gminy omówił 

szczegółowo Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 r., przedstawiający zaplanowane nastę-

pujące inwestycje: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Wólka Zamojska – 250 tys. zł, 

Zamość Stary ‒ Stefanów 400 tys. zł; Modernizacja budynku UG wewnątrz ‒ 150 tys. zł; Moderniza-

cja budynku gospodarczego UG ‒ 100 tys. zł; Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania  

do UG ‒ 5 tys. zł; Modernizacja budynku PSP w Babinie wewnątrz ‒ 100 tys. zł; Zakup wyposażenia 

(pomoce dydaktyczne, tablice interakcyjne, zestaw mebli) w ramach realizacji projektu „Przedszkola 

przy szkołach w Gminie Przyłęk” ‒ 71 010 zł i Aktualizacja projektu „Budowa boiska sportowego 
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ogólnodostępnego w Łaguszowie” ‒ 10 tys. zł. Dodał, że podczas prac stałych komisji Rady Gminy  

w I kw. 2015 r. zostaną uzgodnione i wprowadzone do budżetu dodatkowe zadania inwestycyjne. 

W budżecie roku 2015 r. zaplanowano 2 dotacje dla Samorządu Województwa Mazowieckie-

go o łącznej kwocie 24 964 zł; dla GBP w Przyłęku na własną działalność dotację w kwocie  

250 tys. zł i 1061 tys. zł na rozpoczęte już zadanie inwestycyjne „Budowa biblioteki Centrum Kultu-

ralne Gminy Przyłęk” w Lipinach; na Rozwój kultury fizycznej i sportu masowego wśród dzieci, mło-

dzieży i dorosłych ‒ 15 tys. zł (niewielkie środki, które trzeba zwiększyć w styczniu 2015 r.). Razem 

na dotacje planuje się kwotę 1 113 964 zł. 

Wójt Gminy poinformował, że Starosta Zwoleński na wczorajszym spotkaniu zaproponował 

złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na remont odcinka drogi o długości 1715 m.b. Przy-

łęk – Łagów, tj. do Mszadli Dolnej, o wartości zadania 0,5 mln zł. Najlepiej, aby Gmina dołożyła  

50 proc. wartości zadania po odjęciu planowanego dofinansowania 100 tys. zł z UM. Propozycja 

Gminy to kwota 100‒150 tys. zł, którą chce przekazać na ten cel. Trzeba więc zastanowić się w stycz-

niu, czy ten trud ponieść, gdyż taka propozycja może się szybko nie pojawić. Powiat ma 5 gmin i raz 

na 5 lat nasza Gmina może skorzystać z takiego dofinansowania. W budżecie nie została ujęta dotacja 

na dożynki powiatowe 3,5 tys. zł oraz dotacja dla policji, jeżeli wszystkie gminy wyrażą wolę  

na współfinansowanie w formie dotacji na zakup samochodu do przewozu psów. Zasada dofinanso-

wania to 50 proc. środków pochodzących z samorządów i wówczas 50 proc. z budżetu państwa.  

Zachodzi konieczność utwardzenia kruszywem i założenie 2 przepustów (jeden na rzece, drugi niżej) 

w Przyłęku (Nadbłocie). Ponadto wpłynęły pisma z Okrężnicy i Babina w sprawie remontu drogi koło 

p. Szewczyka w 2 miejscowościach ‒ po jednej stronie leży Babin, a po drugiej Okrężnica ‒ oraz  

z Zamościa Starego dotyczące remontu drogi w kierunku p. Korduli. Oba pisma zostały skierowane  

do rozpatrzenia na posiedzenie stałych komisji Rady w styczniu 2015 r.  

e) Przewodniczący Rady otworzył dyskusję dotyczącą przedłożonych projektów Wieloletniej 

Prognozy Finansowej na lata 2015‒2025 i Uchwały Budżetowej na 2015 r. 

Dariusz Dusiński skierował zapytanie do p. Skarbnik, do jakiej kwoty Gmina może się zadłu-

żyć, aby według jego wiedzy nie przekroczyła 60 proc. dochodów. 

Mirosława Witczak wyjaśniła, że od 2014 r. nie obowiązuje art. 223 o finansach publicznych, 

który mówił o 2 wskaźnikach. Przypadające w danym roku raty kredytów i pożyczek, wykup obligacji 

wraz z odsetkami oraz koszty gwarancji i poręczeń nie mogą być wyższe niż 15 proc. planowanych  

w danym roku budżetowym dochodów (art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych; 

dalej: ustawa z 30 czerwca 2005 r.). Łączna kwota długu jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.)  

na koniec roku budżetowego nie może być wyższa niż 60 proc. wykonanych dochodów tej jednostki  

w tym roku. W obecnie obowiązującej ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowa-

dzono wskaźnik liczony indywidualnie dla każdej jednostki. Automatycznie wiąże się to z zadłuże-

niem i ze spłatami kredytu. 

http://intext.contextad.pl/core/ad_transaction?att=4&atd=42;5760055036658490731;916142693;66;220;46662;420;1034225699049245660;60;1;6;4168938186&curl=http%3A%2F%2Fwww.komunikacyjne.pzu.pl%2Fkomunikacyjna%2F%3Flp%3Dkomunikacyjne%26utm_source%3Dcontextad%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Doc-ac
javascript:void(0)
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Wójt Gminy, uzupełniając wypowiedź poprzedniczki, wskazał pytającemu zapis art. 242  

oraz art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych, które po raz pierwszy mają zastosowanie  

do uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2014 r. 

Skarbnik Gminy poinformowała, że kwota zadłużenia Gminy wynosi 1 991 900 zł, co stanowi 

2,36 proc. przy maksymalnym zadłużeniu 8,74 proc. 

Dalsze dopytywanie się radnego o wysokość kwoty maksymalnego zadłużenia Gminy spuen-

tował Wójt Gminy, stwierdzając, że jest to proste do wyliczenia: skoro kwota 1 991 900 zł stanowi 

zadłużenie w wysokości 2,36 proc., a maksymalnie Gmina może się zadłużyć do 8,74 proc., czyli  

do kwoty 7 376 782 zł, przy czym zadłużenie było liczone do planu za III kw., a nie do wykonania. 

f-g) Po zakończonej dyskusji Przewodniczący Rady poddał kolejno pod głosowanie jawne 

projekt uchwały nr 1, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 12/II/14  

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015‒2025 i projekt uchwały nr 2 przyję-

tego jednogłośnie przez Radę Gminy, tj. Uchwałę Nr 13/II/14 w sprawie podjęcia Uchwały Budżeto-

wej na rok 2015. 

Ogłoszono 10-minutową przerwę w obradach. 

 

Ad. 5.–6. 

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

‒ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk na lata 2014‒2025 i załączniku nr 2 ‒ Wykaz 

przedsięwzięć do WPF na lata 2014‒2025 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 3 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk.  

Następnie przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej na 2014 r. ‒ projekt 

uchwały nr 4, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 66 000 zł. Ustalono dochody o łącznej 

kwocie 20 463 763,74 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 66 000 zł i ustalono wydatki  

o łącznej kwocie 23 703 341,66 zł. Nie ulega zmianie kwota wydatków inwestycyjnych wynosząca 

3 604 030 zł. Deficyt przychody i rozchody nie ulegają zmianie.  

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie załącznik nr 1 do uchwały, tj. Plan 

dochodów budżetowych na 2014 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetowych na rok 

2014 – zmiany, tj. Tabela nr 2. W tabeli nr 3 wartość zadań nie ulega zmianie, tylko dokonuje się 

zmiany źródeł finansowania. Pozostałe pozycje pozostają bez zmian. 

Radni nie wnieśli uwag.  

Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne projektów uchwał nr 3 i 4,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę nr 14/II/14 w sprawie zmian  
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w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014‒2025 i Uchwałę nr 15/II/14 w sprawie wprowa-

dzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. 

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy na wstępie podziękował w imieniu radnych i swoim za tak liczne udzielone  

poparcie mieszkańców w dniu 16 listopada 2014 r. Oznajmił, że tak jak do tej pory wszyscy nowo 

wybrani będą się starać jak najlepiej pracować dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców 

Gminy Przyłęk. 

Informacyjnie przekazał, że zebrania wiejskie sprawozdawczo-wyborcze odbędą się w stycz-

niu i lutym 2015 r. w godzinach pracy. Mieszkańcy poszczególnych sołectw dokonają wyboru sołtysa  

i rady sołeckiej na nową kadencję 2015–2018. W małych sołectwach może być kłopot z wyborem 

sołtysa, ponieważ staje się to nieopłacalne ze względu na coraz liczniejsze wpłaty podatków i opłat 

lokalnych bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy. 

Następnie przedstawił informacje o działalności międzysesyjnej od 1 do 30 grudnia 2014 r. 

Powiedział o odbytym przetargu na wywóz odpadów komunalnych, który zostanie unieważniony  

ze względu na zabezpieczenie w budżecie zbyt małej kwoty, tj. 273 tys. zł na to zadanie. Do przetargu 

przystąpił tylko 1 oferent, który złożył zaporową cenę 450 tys. zł nie do przyjęcia przez Gminę. Przy 

takiej kwocie odpłatność za wywóz śmieci to 7‒8 zł na osobę. Aby nie podnosić stawki za wywóz 

odpadów, będzie unieważniony ten przetarg i rozpisany drugi. Prosił o wyrozumiałość, gdyż konse-

kwencją tego posunięcia będzie zmiana terminu odbioru śmieci – dopiero pod koniec stycznia 2015 r. 

Zwiększono środki w budżecie na oświetlenie uliczne z uwagi na potrzebę jego włączenia na 2 godzi-

ny w porze rannej. Trwają prace projektowe III etapu oświetlenia ulicznego. Wstępnie planuje się 

ogłoszenie przetargu w kwietniu 2015 r. tego zadania. Nie jest ono jeszcze wprowadzone do budżetu 

2015 r. Skromny załącznik inwestycyjny na pewno zostanie poszerzony o kolejne zadania inwestycyj-

ne w I kw. 2015 r. 

Wójt Gminy w kuluarach Urzędu Marszałkowskiego uzyskał wiedzę o prawdopodobnym uru-

chomieniu komponentu strażackiego dla jednostek zrzeszonych w KSRG. Proponował złożenie  

w 2015 roku wniosku o dofinansowanie na brakujące umundurowanie. Oznajmił, że po przeprowa-

dzonej rozmowie z panem Krzysztofem Łaptaszyńskim, zastępcą Dyrektora Departamentu Organiza-

cji ds. Bezpieczeństwa Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego rajd 

rowerowy w maju 2015 r. jest realny. Gmina otrzyma około 150 kompletów zestawów rowerowych 

dla młodzieży. W 2015 r. będziemy obchodzić 25-lecie samorządu gminnego. Jest apel prezydenta  

o organizowanie uroczystości tego jubileuszu przy okazji przesłanych przez niego życzeń, które były 

odczytane 1 grudnia 2014 r. na inauguracyjnej I sesji VII kadencji. Uroczystość można zorganizować 

przy okazji oddania nowego budynku biblioteki, zapraszając na nią osoby, które pracowały lub pełniły 
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funkcję np. radnego, sołtysa w samorządzie od 1990 do 2015 r. Prosił wszystkich zebranych, którzy w 

dniu sesji otrzymali znaczek Herb Gminy Przyłęk, aby go godnie nosili. W styczniu 2015 r. zamierza 

uczestniczyć w stałych komisjach Rady Gminy, aby wspólnie przedyskutować i wypracować nowe 

zadania inwestycyjne, które następnie zostaną wprowadzone do załącznika inwestycyjnego Uchwały 

Budżetowej na 2015 r. Tak, żeby zgodnie z oczekiwaniami radnego Dariusza Dusińskiego można się 

było przygotować do złożenia wniosków o dofinansowania. Do końca stycznia Gmina musi złożyć 

wniosek o środki do Urzędu Marszałkowskiego na drogę Zamość Stary ‒ Stefanów czy może Babin 

(zależy, po której stronie biegnie linia).  

 

Ad. 8.–9. 

Przewodniczący Rady Gminy w imieniu sołtysów zwrócił się z zapytaniem, czy jest 

możliwość połączenia terminów poboru podatków z terminem opłaty za gospodarkę odpadami, co 

niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie kilkakrotnych wizyt inkasentów u mieszkańców. Ponadto 

sołtysi i inni zgłaszają konieczność zamontowania koszy na śmieci na przystankach komunikacyjnych. 

Zaproponował, aby zebranie wiejskie odbyło się w wyremontowanej remizie ‒ mieszkańcy powinni 

zobaczyć, na co zostały wydane środki finansowe. Szkoda, że obecna p. sołtys odchodzi z uwagi na 

zmianę miejsca zamieszkania, bo współpraca z tak kompetentną osobą to przyjemność. Życzył innym 

radnym takiej współpracy z sołtysami. Odniósł się do komponentów na mundury i potwierdził 

konieczność ich zakupu do Łagowa. Zapytał czy z tego komponentu można skorzystać na tak 

potrzebny remont strażnicy w Łagowie i rozbudowę strażnicy w Mszadli Nowej? 

Odpowiadając na zadane pytania, Wójt Gminy potwierdził potrzebę zakupu i zamontowania 

śmietników. Dostosowanie terminów opłat za śmieci do terminów poboru podatków wiązałoby się ze 

zmianą regulaminu utrzymania czystości w Gminie, uzgodnionego z sanepidem, oraz deklaracją, którą 

wówczas każdy właściciel nieruchomości musiałby złożyć od nowa. Wymaga to dużej pracy. Ponadto 

program nalicza należności za kwartał, a nie rocznie jak przy podatkach. Proponował przedyskutować 

temat na posiedzeniach komisji Rady. Jeśli chodzi o komponent strażacki, to trudno powiedzieć. 

Mundury i wyposażenie na pewno tak. Koszt wyposażenia 1 jednostki OSP w umundurowanie to  

25 tys. zł, żeby jej sekcja mogła wziąć udział w zdarzeniu. Na remonty strażnic Zarząd Wojewódzki 

przeznacza 5 tys. zł na cały powiat. Oprócz tego, że są to małe pieniądze, to jeszcze kłopot dla Gminy, 

ponieważ te pieniądze idą na jednostkę OSP i ona się z nich rozlicza. Pozyskiwane środki finansowe  

z komponentu strażackiego wpływają do budżetu Gminy przy współfinansowaniu 50 na 50 proc. 

Potrzeby są takie, że należałoby w 2016 r. złożyć wniosek do WFOŚiGW i zrobić remont kapitalny 

Łagowa wewnątrz i na zewnątrz termomodernizację. W 2015 r. przeprowadzić modernizację remizy  

w Mszadli Nowej, a później pomyśleć o wyposażaniu w samochody lekkie jednostkę OSP  

w Łaguszowie i Zamościu Starym. Trzy jednostki systemu krajowego oraz 2 jednostki mające  

na wyposażeniu średnie samochody, tj. Przyłęk i Ignaców, powinny brać udział w akcjach. Wystarczą 
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one bowiem do zabezpieczenia wszystkich zdarzeń losowych, jakie mogą się zdarzyć na terenie 

Gminy. Do tego w obwodzie są Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki z okolicznych gmin, które 

zabezpieczają zdarzenia i to one ponoszą koszty niesionej pomocy. Pozostałe mniejsze jednostki 

skupić się powinny na działalności kulturalnej, brać udział w zawodach sportowych itp.  

W 2015 roku należy zabezpieczyć środki i wprowadzić zadanie do budżetu Gminy  

na przeprowadzenie remontu pomieszczenia dolnego w OSP Łaguszów, aby zespół śpiewaczy 

„Łaguszowianki” mógł się tam przenieść, opuszczając pomieszczenia szkolne. Łaguszów 

prawdopodobnie będzie również remontowany ze środków WFOŚiGW w ramach pożyczki umarzanej 

w zależności od współczynnika G na 1 mieszkańca (w Gminie przypada 627 zł) w około 50 proc., 

który na razie uprawnia nas do pozyskiwania tych środków.  

Beata Malesa oznajmiła, że jeśli trzy jednostki pełnosprawne zapewniają nam bezpieczeństwo 

plus dodatkowo 2, to czy nie lepiej doposażać tylko te wymienione jednostki, a druhów chętnych  

z pozostałych jednostek łączyć poprzez wcielanie, kierowanie do tych 5 jednostek. 

Wojciech Szmajda stwierdził, że na wypadek powodzi jest to możliwe, ale przy innych 

zdarzeniach już nie, ponieważ w ciągu 5 minut od zgłoszenia jednostka musi wyjechać z remizy. 

Rolnik z innej miejscowości nie dojedzie w tak krótkim czasie, aby mógł dołączyć do zespołu 

wyjeżdżającego do zdarzenia. 

 Dariusz Dusiński prosił o umożliwienie dostępu do internetu radnym na sali narad. Oferował 

swoją pomoc i prosił radnych, aby zechcieli się włączyć i wesprzeć mieszkańców w pozyskiwaniu 

środków unijnych w ramach PROW na lata 2014–2020 w zakresie różnych poddziałań czy dopłat  

do materiału siewnego z ARiMR. Powtórnie prosił, żeby zapraszać na sesję radnych powiatowych  

i przedstawicieli Izby Rolniczej w Zwoleniu oraz zastanowić się nad zwiększeniem diet dla sołtysów, 

których dochody zbierane z podatków maleją, bo część ludzi dokonuje wpłat bezpośrednio  

na rachunek bankowy. 

Wójt Gminy przekazał, że na każdej sesji jest przedstawiciel Izby Rolniczej w osobie 

Andrzeja Włudarczyka. Nadmienił, że na wiosnę będą przeprowadzane wybory do izb rolniczych,  

w związku z czym zachęcał do startowania. Zwoleńska Izba Rolnicza jest jedną z najprężniej 

działających na terenie woj. mazowieckiego. Po konsultacji z informatykiem na pewno dostęp  

do internetu będzie radnym umożliwiony. Jeśli chodzi o diety sołtysów, to dopiero po zebraniu 

informacji z okolicznych gmin zostanie podjęta decyzja w tej sprawie. Następnie wyjaśnił radnej 

Beacie Malesie zasady wynagradzania sołtysów.  

Pani Teresa Wójtowicz, Kierownik SPZOZ Gminy Przyłęk, pogratulowała Radzie VII ka- 

dencji zwycięstwa w wyborach samorządowych, ponieważ prawie w 100 proc. skład Rady pozostał  



10 
 

taki sam (zmiana tylko 1 radnego). Życzyła radnym owocnej pracy w nowej kadencji porównywalnej 

z poprzednią. Następnie przekazała informację nagłośnioną w mediach o możliwych strajkach lekarzy 

z Porozumienia Zielonogórskiego, którzy nie podpisali umów z NFZ. Już rok temu zrezygnowała  

ze współpracy i wystąpiła z Porozumienia Zielonogórskiego jako SPZOZ z różnych powodów. Nie 

będzie więc oflagowanych ośrodków zdrowia na terenie Gminy. Zapewniła, że wszystko zostaje  

po staremu i 2 stycznia 2015 r. Ośrodek Zdrowia w Przyłęku będzie czynny. Podziękowała  

za termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Załazach, podkreślając, że środki finansowe na to zadanie 

w całości pochodziły z budżetu Gminy Przyłęk. 

Prowadzący obrady podziękował Kierownikowi SPZOZ Gminy Przyłęk za przybycie  

i złożenie stosownych informacji, które są niezbędne dla pacjentów przy tak dużym medialnym 

zamieszaniu. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, Wojciech 

Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady II sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk  

o godz. 12.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


