
Protokół nr 3/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 30 grudnia 2010 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku  

 

W sesji na 15 radnych uczestniczyło 15 osób (zgodnie z załączoną listą obecności),  

co stanowiło kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 

ustawy o samorządzie gminnym (DzU nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). 

Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Marian Kuś – Wójt Gminy i Danuta 

Bocian – Sekretarz Gminy. 

Wojciech Szmajda, przewodniczący Rady Gminy, przed rozpoczęciem obrad powitał 

zebranych biorących udział w sesji, a następnie dokonał otwarcia III sesji VI kadencji. 

Przedstawił propozycje zmian do porządku obrad polegające na wprowadzeniu dodatkowych 

punktów, które zostały jednogłośnie przyjęte przez Radę Gminy w wyniku przeprowadzonego 

głosowania: 

1. „Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń 

wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych – projekt 

nr 4”  

2. „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 358/LII/10 Rady Gminy  

w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

w roku budżetowym 2010 zmienionej uchwałą nr 373/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 

30 września 2010 roku – projekt nr 5”  

3. „Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2011 rok  

– projekt nr 6” 

4. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy  

w Przyłęku” – projekt nr 7”  

5. „Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Przyłęku – 

projekt nr 8” 

6. „Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk – projekt nr 9” 

7. „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przyłęk – projekt 



nr 10” 

8. „Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 291/XXXVIII/09 Rady 

Gminy w Przyłęku z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 

własności nieruchomości w formie darowizny od Starostwa Powiatowego w Zwoleniu – 

projekt nr 11” oraz dodanie do punktu „Uchwalenie budżetu Gminy na 2011 rok ppkt. 

„Podjęcie uchwaływ sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2011–2016 – 

projekt”. Prowadzący obrady wręczył radnym następujący projekt porządku obrad wraz  

z wprowadzonym zmianami.  

 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Zatwierdzenie protokołów z poprzednich, tj. I i II, sesji 

4. Wnioski i opinie komisji Rady Gminy 

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw 

inwentaryzacji mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Przyłęk – projekt nr 1 

6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej – projekt nr 2 

7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych  

dla radnych Rady Gminy – projekt nr 3 

8. Uchwalenie budżetu Gminy na 2011 rok: 

    a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Radomiu  

    o przedłożonym przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie budżetu Gminy na 2011 rok 

   b) informacja Wójta Gminy w sprawie projektu budżetu na 2011 rok 

   c) dyskusja 

   d)  podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata  

    2011–2016 – projekt 

   e) podjęcie Uchwały Budżetowej na rok 2011 – projekt 

9. Podjęcie uchwały w sprawie: ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń 

wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych  

– projekt nr 4 

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale358/LII/10 Rady Gminy w Przyłęku  

z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  

w roku budżetowym 2010 zmienionej uchwałą nr 373/LVI/10 Rady Gminy w Przyłęku  

z dnia 30 września 2010 roku – projekt nr 5 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  



w Gminie Przyłęk na 2011 rok – projekt nr 6 

12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2010 r.  

13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy  

w Przyłęku – projekt nr 7  

14. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Przyłęku  

– projekt nr 8 

15. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości diet dla sołtysów Gminy Przyłęk – projekt nr 9 

16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przyłęk  

– projekt nr 10 

17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 291/XXXVIII/09  

Rady Gminy w Przyłęku z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie 

własności nieruchomości w formie darowizny od Starostwa Powiatowego  

w Zwoleniu – projekt nr 11 

18. Wnioski i zapytania 

19. Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Ad. 3. 

Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy przyjęła kolejno protokoły z poprzednich,  

tj. I (13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący się”) i II (13 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący 

się”) sesji. 

 

Ad. 4. 

 Teresa Woźniak jako przewodnicząca przedstawiła pozytywną opinię dotyczącą 

projektu budżetu na 2011 rok i projektów uchwał nr 1–3, wypracowaną na pierwszym 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej odbytej 17 grudnia 2010 roku. Elżbieta Madejska, 

przewodnicząca Komisji Budżetowej, zapoznała radnych z opinią zawartą w protokole  

nr 1/10 z posiedzenia odbytego 28 grudnia 2010 roku, a następnie Ewa Molenda, 

przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, odczytała zebranym wnioski i opinie 

zgodnie z protokołem nr 1/10 z dnia 28 grudnia 2010 roku. 

 

Ad. 5.–7. 



 Prowadzący obrady poinformował, że komisje na swoich posiedzeniach pozytywnie 

zaopiniowały przedłożone projekty uchwał nr 1–4. W związku z tym, iż radni nie zgłaszali 

uwag do tych projektów uchwał, Wojciech Szmajda przeprowadził kolejno głosowanie.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła uchwały:  

- nr 12/III/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw inwentaryzacji 

mienia komunalnego położonego na terenie Gminy Przyłęk (13 głosami „za”,  

1 „wstrzymującym się”),  

- nr 13/III/10 w sprawie powołania Komisji Statutowej (13 głosami „za”, 1 „wstrzymującym 

się”).  

Po wypowiedzi Dariusza Dusińskiego, który zasugerował, żeby unikać podróży służbowych 

prywatnymi samochodami, jeśli są służbowe, i przewodniczącego Rady Gminy oznajmia- 

jącego, że w ciągu całego roku był tylko jeden taki wyjazd, a uchwała taka musi być podjęta 

na okoliczność takiego wyjazdu, przystąpiono do procedury głosowania. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła uchwałę nr 14/III/10 w sprawie 

ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy (jednogłośnie). 

Na salę obrad wszedł radny Grzegorz Kuba. 

 

Ad. 8. 

 a) Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, po odczytaniu uchwały nr: RIO-R/367/10 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2010 r. 

w sprawie: opinii w sprawie przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy stwierdziła, że zgodnie z art. 228 ustawy  

i finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku po raz pierwszy radni będą podejmować 

uchwałę w tej kwestii. Uchwała ta ma załączniki: nr 1, tj. Wieloletnia Prognoza Finansowa  

na lata 2011–2016, i załącznik nr 2, tj. Wykaz przedsięwzięć do WPF. Wieloletnia Prognoza 

Finansowa na lata 2011–2016 obejmuje okres, na który zaciągnięto pożyczkę bądź planuje się 

zaciągnięcie pożyczki lub kredytu. Poinformowała o zadłużeniu, jakie wystąpiło na koniec 

roku 2010, wynoszącym 1882 tys. zł, z tego: 1200 tys. zł – pożyczka zaciągnięta w 2008 roku 

na 5 lat, przeznaczona na remont dróg gminnych, 182 tys. zł z WFOŚiGW na wodociąg 

Mszadla Dolna–Mszadla Stara–Baryczka–Ławeczko Stare i 500 tys. zł na zadania 

inwestycyjne w roku bieżącym również na 5 lat. Przekazała, że planuje się zaciągnąć 

pożyczkę w wysokości 1 116 302 zł z pięcioletnią spłatą obejmującą lata 2011–2016. Kwota 



długu nie może przekroczyć 60% dochodu budżetu, zaś spłata (obsługa długu) 15% dochodu 

budżetu. Zadłużenie Gminy wynosić będzie w 2011 roku 18,39%, a planowana łączna kwota 

spłaty do dochodów – 4,65%, i corocznie sukcesywnie będzie malało w każdym następnym 

roku. 

Omówiła również Wykaz Przedsięwzięć, w którym zawarte są umowy wieloletnie,  

(co najmniej dwuletnie) w szkołach i GOPS w Przyłęku na usługi: telekomunikacyjne, 

bankowe, dostępu do Internetu, konserwacja oświetlenia, zakupu licencji itp. W roku 2011 

wydatki bieżące stanowią kwotę 196 352 zł, zaś w 2012 roku 17 995 zł i w następnych latach 

będą malejące. W 2011 roku ulegną zmianie w stosunku do zmian budżetu.  

Radni nie zgłosili uwag. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy 

jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 23/III/10 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy na lata 2011–2016. 

Następnie Skarbnik Gminy po odczytaniu Uchwały nr: RIO-R/366/10 Składu 

Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 2 grudnia 2010 r.  

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy w Przyłęku projekcie uchwały 

budżetowej na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu wyjaśniła, że dokonano 

korekty rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego  

w przedłożonym projekcie budżetu na 2011 rok uwzględniającej 0,5% wydatków ogółem 

pomniejszonych o kwotę wydatków majątkowych na wynagrodzenia oraz wydatki 

przeznaczone na obsługę długu. 

Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź Skarbnika Gminy. Zwrócił uwagę na fakt, iż rezerwa, 

tj. 65 tys. zł z pozostała na poziomie roku poprzedniego, z tego: rezerwa ogólna wynosi  

25 tys. zł, a 40 tys. zł rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania 

kryzysowego. Zabezpieczono środki na wypłatę wynagrodzeń i wyrównań (około 260 tys. zł)  

dla nauczycieli. Niepokoją wydatki związane z oświatą, ponieważ wynoszą 7 651 649 zł,  

a z budżetu państwa w ramach subwencji Gmina otrzymała kwotę 5 510 388 zł. Różnicę musi 

dołożyć Gmina. Ponadto nie otrzymujemy środków z budżetu państwa na oddziały zerowe  

i dowóz młodzieży, gdyż jest to zadanie własne Gminy. Nadmienił, iż w roku bieżącym 

Gmina dołożyła środki własne w wysokości 20% do dotacji na dofinansowanie zadań 

własnych, czyli do stypendiów (60 tys. zł) i dożywiania uczniów zgodnie z art. 128 ustawy 

finansach publicznych. Poinformował, że zaplanowano środki w wysokości  

88 tys. zł na realizację „Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  



i Przeciwdziałania Alkoholizmowi Gminy Przyłęk na rok 2011”. Nastąpił spadek w stosunku 

do roku poprzedniego z uwagi na likwidację 4 sklepów prowadzonych przez Gminną 

Spółdzielnię „SCh” w Przyłęku. Kwota ta ulegnie jeszcze zmianie (zwiększy się)  

o niewykorzystane środki z roku poprzedniego, które zostaną wprowadzone uchwałą  

na początku roku 2011. Ponadto szczegółowo omówił zaplanowane zadania inwestycyjne  

i źródła ich finansowania w 2011 roku. W toku dyskusji zabrał głos radny Mirosław Koniarz, 

który zapytał o możliwość dofinansowania oczyszczalni przydomowych z budżetu Gminy. 

Odpowiedzi udzielił Wójt, informując, że w ustawie Prawo Ochrony Środowiska ma powstać 

zapis umożliwiający dofinansowanie i, jeśli wejdzie on w życie (zostanie uchwalony), będzie 

przedłożona radzie do akceptacji stosowna uchwała. Środki na dofinansowanie są 

zabezpieczone w budżecie w kwocie około 12 tys. zł. Radny Dariusz Dusiński zasugerował 

Wójtowi i Skarbnikowi, żeby zwiększyć kwotę kredytu, który stanowi 10% dochodów 

budżetu, aby dorównać zamożniejszym gminom. Zauważył, że do subwencji oświatowej z 

własnych środków dokładamy kwotę stanowiącą 40% dotacji, i zadał pytanie, czy to 

świadczy o nieudolności, czy celowym niedoszacowaniu wydatków przez dyrektorów szkół, 

skoro Ministerstwo Edukacji twierdzi, że szkoły winny się z tej subwencji utrzymać. 

Oznajmił, że dopatrywałby się błędów w oszacowaniu i gospodarowaniu środkami (być może 

celowo).  

Głos zabrał Wójt Gminy, który przekazał, że na terenie Gminy jest 6 szkół. Winniśmy 

zlikwidować dwie placówki, ale to od rady zależy, czy do końca lutego podejmie uchwałę  

o likwidacji. Kategorycznie stwierdził, że nie on zakładał tych szkół i nie będzie ich 

likwidował. Kwota 800 tys. zł stanowi koszty związane z obsługą klas zerowych, jak również 

dowozu młodzieży, bo należy to do zadań własnych Gminy. Powinniśmy wyegzekwować 

uchwałę w sprawie uczęszczania do szkoły dzieci z obwodu, do którego są przypisane. Jeśli 

chcą uczęszczać do innej szkoły, to rodzice winny ponosić koszty ich dowozu. Na przykład 

dzieci z 2 oddziałów w Babinie nie uczęszczają do PSP w Mszadli Starej, tj. do swojego 

obwodu. Rodzice bez pisemnej zgody Wójta wysyłają dzieci do zerówki na inny teren (nie 

pytając go o zgodę). Liczba dzieci odchodzących z naszej Gminy równoważy się z uczniami 

przychodzącymi z terenu gminy Zwolenia. Jeśli gmina Zwoleń dzieci odzyska z naszego 

terenu, upadnie szkoła w Grabowie nad Wisłą i Wólce Zamojskiej. Aby zmniejszyć kwotę 

wypłacanych wyrównań dla nauczycieli powinno się zwolnić część nauczycieli, a pozostałym 

zwiększyć godziny ponadwymiarowe. 

Dariusz Dusiński stwierdził, że na posiedzeniach komisji powinniśmy zrobić symulację,  

co stracimy, a co zyskamy na konkretnych posunięciach związanych z oświatą. 



Radna Beata Kędzierska zapytała, czy umieszczony został w omawianym budżecie 

projekt świetlicy i małe boisko w Załazach.  

Wójt wyjaśnił, że jeśli będzie nabór wniosków i projekt zakwalifikuje się do dofi- 

nansowania, zostanie wprowadzony do budżetu. 

Po zakończonej dyskusji przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 24/III/10 Uchwała budżetowa na rok 2011. 

 

Ad. 9. 

 W związku ze wzrostem stawki VAT o 1% oraz paliw i energii dokonano kalkulacji 

poniesionych kosztów za 2010 r. związanych z dostarczaniem mieszkańcom wody  

z gminnych urządzeń wodociągowych, które wzrosły o 20% i wyniosły 2 zł za 1 m³ na cele 

socjalne i 3,45 zł za 1 m³ na cele produkcyjne (po kosztach własnych). Od roku 2001 

utrzymywała się stała stawka 1,80 zł. Zaproponowano również stawkę za wprowadzenie 

ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 16 zł netto + VAT. Jest to 

stawka także po kosztach własnych, ponieważ w takiej wysokości Gmina płaci zgodnie  

z przeprowadzonym przetargiem. Nie chce na wodzie zarabiać, ale i nie chce dokładać. Radni 

nie zgłosili uwag.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę  

nr 15/III/10 w sprawie: ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń 

wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. 

 

Ad. 10. 

 Przedłożony projekt uchwały nr 5 dotyczy wzięcia kredytu na pokrycie deficytu 

budżetu w roku bieżącym. Skarbnik Gminy przypomniała, że planowano kredyt w wysokości 

2 mln zł, który został zmniejszony do wysokości 500 tys. zł w wyniku likwidacji zadania 

inwestycyjnego „Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie”, rezygnacji  

z wypłaty do końca roku dodatków wyrównawczych dla nauczycieli (będą one wypłacone  

w styczniu 2011 roku, gdyż dopiero po zakończeniu roku można wyliczyć kwotę wyrównań) 

oraz oszczędności powstałych wskutek wprowadzonej przez Wójta Gminy dyscypliny 

budżetowej. Prowadzący poddał pod głosowanie projekt nr 5, w wyniku którego Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 16/III/10 w sprawie zmian w uchwale 358/LII/10 Rady 



Gminy w Przyłęku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego w roku budżetowym 2010 zmienionej uchwałą nr 373/LVI/10 Rady 

Gminy w Przyłęku z dnia 30 września 2010 roku. 

 

Ad. 12. 

 Wójt poinformował, że przedłożony radnym projekt uchwały nr 6 dotyczy 

uchwalanego corocznie Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciw- 

działania Narkomanii Gminy Przyłęk na 2011 rok, w którym wysokość diet dla członków 

komisji pozostawiono na poziomie roku poprzedniego. Program w rozdziale IV „Planu 

wydatków” zawiera wysokość kwot koniecznych do realizacji nakreślonych w nim zadań  

i celów.  

Beata Kędzierska chciała się zapoznać ze składem komisji i pytała, czy w komisji 

bierze udział pracownik Urzędu Gminy w ramach wynagrodzenia, czy pobiera dietę, oraz 

pytała o możliwość wyposażenia świetlicy w ramach tego programu. Wójt stwierdził, że skład 

komisji nie jest żadną tajemnicą i podał skład komisji: Mirosław Madejski – przewodniczący, 

Barbara Małek, Maria Madejska, Teresa Wójtowicz, Jerzy Kamionka, Władysław Olczyk  

i Grzegorz Orłowski. Wójt potwierdził możliwość wyposażenia świetlicy dla dzieci z rodzin 

patologicznych. 

Głos ponownie zabrała Beata Kędzierska. Stwierdziła, że nadzór nad tą komisją ma 

Komisja Rewizyjna, i domagała się kontroli również Komisji Budżetowej. Po wysłuchaniu 

wyjaśnień Wójta, iż nie ma prawa kontroli inna komisja, sprostowała swoją wypowiedź  

i zamiast kontroli prosiła o współpracę Komisji Rewizyjnej z Komisją Budżetową w tym 

temacie. Po wyczerpaniu pytań i uwag poddano projekt nr 6 pod głosowanie. 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę 

nr 16/III/10 w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk na 2011 rok.  

 

 

Ad. 12. 

 Po szczegółowym omówieniu wprowadzonych zmiany do budżetu Gminy w 2010 

roku przez Skarbnika Gminy prowadzący obrady poddał uchwałę pod głosowanie. W wyniku 



przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 25/III/10  

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2010 roku.  

Ad. 13.–15. 

 Wnioskodawca przedłożył Radzie projekty uchwał nr 7–9, stwierdzając, że 

najprawdopodobniej od 1 stycznia 2011 r. przez 2 lata, również w samorządach, nastąpi 

blokada zatrudnienia i wynagrodzenia oraz wzrost paliw i energii. Przedstawił swoją 

propozycję zwiększającą dietę dla przewodniczącego Rady Gminy o 200 zł, radnych o 50 zł, 

sołtysów o 20 zł (40% wzrost) z dniem 1 stycznia 2011 roku. Głos zabrał sołtys z Załaz, który 

domagał się wynagrodzenia, a nie prowizji za zbieranie podatku, ponieważ stwierdził, że nie 

ma obowiązku dowożenia zebranej kwoty podatku do Urzędu Gminy. Dyskusję uciął Marian 

Kuś poprzez stwierdzenie, że nie jest to debata dotycząca tego punktu obrad. Radni nie 

zgłosili się do dyskusji, więc Wojciech Szmajda poddał kolejno projekty uchwał nr 7–9 pod 

głosowanie. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła następujące 

uchwały: nr 18/III/10 w sprawie ustalenia diety dla przewodniczącego Rady Gminy  

w Przyłęku(12 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”, Wojciech Szmajda nie brał udziału  

w głosowaniu), nr 19/III/10 w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy  

w Przyłęku (12 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące się”), nr 20/III/10 w sprawie wysokości 

diet dla sołtysów Gminy Przyłęk (jednogłośnie). 

 

Ad. 16. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały nr 10 dotyczący propozycji 

wynagrodzenia dla Wójta Gminy z dniem 1 stycznia 2011 roku. Ponieważ radni nie zgłosili 

uwag ani wniosków, rozpoczęto procedurę głosowania, w wyniku której Rada Gminy przyjęła 

uchwałę nr 21/III/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Przyłęk  

(13 głosów „za”, 2 głosy „wstrzymujące się”). 

 

 

 

 

 



Ad. 17. 

 Wójt Gminy poinformował zebranych o konieczności wprowadzenia zmiany nazwy 

przejętej drogi powiatowej Mszadla Dolna–Zamość (obecnie o statusie drogi gminnej)  

na nazwę Mszadla Dolna–Zamość Nowy. Dodał, że na taką nazwę drogi gminnej został 

złożony i zatwierdzony wniosek o dofinansowanie z MSWiA. Przeprowadzono głosowanie 

projektu uchwały nr 11, w wyniku którego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę  

nr 22/III/10 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale nr 291/XXXVIII/09 Rady Gminy  

w Przyłęku z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie własności 

nieruchomości w formie darowizny od Starostwa Powiatowego w Zwoleniu. 

 

Ad. 18.–19. 

Wójt Gminy poinformował o: 

 

- wstrzymaniu odśnieżania samochodem OSP w Grabowie nad Wisłą z powodu awarii. 

Obecnie prace te wykonywane są przez pana Ryszarda Kozaka, Jarosława Abramczyka  

i Mariana Urbanka z Ławeczka Starego  

- zatwierdzeniu przez MSWIA dofinansowania (2005 mb.) odcinka drogi Mszadla Dolna 

–Zamość Nowy, tzw. Schetynówka w kwocie 360 600 zł i 360700 zł z Gminy 

- budowie boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie na kwotę 304 tys. zł z PROW, 

podpiszemy umowę, aby jak najwcześniej ogłosić przetarg  

- ustalonym terminie wyjazdu (5 stycznia 2011 r.) do Wojewody Mazowieckiego w celu 

podpisania umowy na „Schetynówkę” i złożenie wniosków popowodziowych na remont trzech 

odcinków dróg w Lucimi i dwóch dróg Andrzejów–Borowiec z MSWiA, zabezpieczymy na te 

zadania 20% środków własnych w styczniu 2011 roku 

- realnej możliwości zakupu samochodu strażackiego (650 tys. zł: środki własne Gminy  

to 100 tys. zł i 550 tys. zł pozyskane: jako dotacja celowa z WFOŚiGW, Zarządu Głównego 

ZOSP,  Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i Urzędu Marszałkowskiego 

- rozstrzygniętym przetargu na wywóz śmieci przez pół roku za 9480 zł miesięcznie 

(oszczędność 5 tys. zł, ponieważ do przetargu przystąpiło trzech oferentów). W ciągu tego 

okresu ma wejść w życie nowa ustawa, która zmusi do wprowadzenia opłaty za wywóz 

nieczystości. Po ukazaniu się przepisów niezwłocznie będzie przedstawiona radzie  

do akceptacji uchwała. Radni zdecydują, w jakiej formie będzie ta opłata (od mieszkańca, 

gospodarstwa czy za worek) 



- blokadzie finansowania zadań inwestycyjnych z kredytów i pożyczek (winniśmy je pokrywać  

z nadwyżki budżetowej) na podstawie art. 241 ustawy o finansach publicznych 

-  planowanych dwóch imprezach masowych z Leader+: dożynki oraz zawody sportowo-

pożarnicze z nadaniem sztandaru dla OSP w Grabowie nad Wisłą 

- oszczędnościach w kosztach administracji wynikających z niewypłaconych tzw. nagród 

jubileuszowych   

- szkoleniach prowadzonych przez GOPS z Programu Kapitał Ludzki 

- budowie parkingu przy kościele w Przyłęku. Umowa na dzierżawę 10-letnią będzie podpisana  

z księdzem proboszczem, która posiada stosowne upoważnienie od Biskupa 

- udostępnieniu sali gimnastycznej w Przyłęku na wniosek młodzieży i pana Dariusza 

Dusińskiego. Po dokonanych obserwacjach trzymiesięcznych zachowań młodzieży Gmina 

zdecyduje o ewentualnym zakupie strojów (może częściowo z GPRPAiPN dla młodzieży  

z rodzin patologicznych) 

- planowanym placu zabaw dla dzieci „Radosna Szkoła” przy PSP w Babinie. Nie udało się go 

wykonać w roku bieżącym. Obecnie zmiana przepisów minister Katarzyna Hall daje taką 

możliwość, bo poprzedniego podłoża przeciwurazowego nikt nie chciał się podjąć za takie 

pieniądze. 

- dewastacji przez młodzież świetlicy w Rudkach, Załazach, Lucimi i przystanków  

w Łagowie, Lesie Szlacheckim, ostatnio w Lipinach. Nadmienił, że kaplica w Lucimi jest 

oświetlana ze środków Gminy 

- planowanych zebraniach sprawozdawczo-wyborczych sołtysów i jednostek OSP w I kw. 2011 

roku. Na zebraniach tych szczegółowo będzie omawiana sprawa funduszy sołeckich na 2012 

rok funduszach sołeckich, ale na rok 2012 

- zmianach w strukturze Gminy: znika stanowisko zastępcy Wójta, ponieważ Mirosław 

Madejski został radnym powiatowym i nie może takiej funkcji pełnić. Prowadzić będzie 

oświatę i referat oświatowo-gospodarczy 

-wniosku o dofinansowanie z Leader+ na wydanie poszerzonej Monografii Przyłęk – prosił  

o stare zdjęcia i materiały 

- rozmowach na jednej z komisji w sprawie herbu Gminy 

- rozwiązanych problemach organizacyjnych w Urzędzie Gminy  

- konieczności podjęcia decyzji w sprawie nowej procedury przetargowej na sprzedaż budynku 

po byłej szkole w Ławeczku Starym. Odbyły się dwa przetargi na zbycie tej nieruchomości,  

ale na negocjacje nikt się nie zgłosił  

- udziale trzech jednostek OSP w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, skąd otrzymaliśmy 

trzy pompy pływające, węże i agregat prądotwórczy za około 15 tys. zł 



 

 Głos w dyskusji zabrał Tomasz Nędziak, który prosił o zmianę okręgów wyborczych. 

Zenon Marsula dopytywał o utwardzenie placu przy przystanku w Pająkowie, Dariusz Dusiński 

podzielił zdanie Wójta dotyczące dewastacji. Przekazał, że są duże środki z Kapitału 

Ludzkiego na szkolenia, które należałoby umiejętnie wykorzystać. Ponadto zauważył, że udział 

dochodów własnych Gminy stanowi 6% całego budżetu – to niski wskaźnik. Stwierdził,  

że należy szukać tych pieniędzy w dochodach i pomyśleć, co zrobić, aby dochody własne 

wzrosły. Na koniec zwrócił się do zebranych o przystąpienie do Stowarzyszenia lub Ludowego 

Zespołu Sportowego celem opracowania statutu, rejestracji w sądzie wraz z powołaniem 

zarządu i komisji rewizyjnej. Po udzieleniu odpowiedzi przez Wójta na zadane pytania przez 

radnych przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku – pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady 

III sesji VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


