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Protokół nr 43/2014 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 30 czerwca 2014 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

W sesji udział wzięło 13 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 86,66% (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 – 25 osób  

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

5. Arkadiusz Jasik – Zastępca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  

w Zwoleniu  

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

 

Przebieg sesji 

Obrady XLIII sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący Rady. 

Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał zaproszonych gości, przedstawicieli władz 

gminnych, radnych i pozostałych zebranych. 

Poinformował o zaproszeniu ustnym na sesję byłą radną Rady Powiatu w Zwoleniu p. Barbarę 

Dąbrowską, która zabierze głos w wolnych wnioskach i przedstawi wnioski Panu Wójtowi Gminy  

i radnym Rady Gminy. Dodał, że radny z tego sołectwa został już zapoznany z tym wnioskami. 

Ponadto na prośbę Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zwoleniu został 

pisemnie zaproszony na sesję Arkadiusz Jasik, Zastępca Kierownika, który w wolnych wnioskach 

przedstawi niezbędne informacje dla ogółu zebranych. Na podstawie listy obecności poinformował,  

że w obradach uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomoc- 

nych uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.  
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z późn. zm.). Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do przesłanego porządku 

obrad. Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady przedstawił następujący 

dzienny porządek obrad.  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej – projekt nr 1  

5. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 2  

6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt nr 3  

7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 

2014–2025 – projekt nr 4  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2014  

– projekt nr 5 

9. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

10. Zapytania i interpelacje 

11. Wolne wnioski 

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3. 

 Przewodniczący obrad oznajmił, że radni nie zgłosili uwag do protokołu z XLII sesji, 

wyłożonego do wglądu. W związku z powyższym stwierdził, że wymieniony wyżej protokół uważa 

się za przyjęty. 

 

Ad. 4. 

 Wzorem lat ubiegłych Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały nr 1 dotyczący udzielenia 

pomocy finansowej w wysokości 3 tys. zł Starostwu Powiatowemu w Zwoleniu na zorganizowanie 

dożynek powiatowych, które odbędą się w ostatnią niedzielę sierpnia br. 

Radni nie mieli uwag. 

Przewodniczący Rady przeprowadził procedurę jawnego głosowania, w wyniku którego Rada 

Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę nr 277/XLIII/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 
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Ad. 5. 

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały nr 2, wyjaśnił zebranym sprawę zbycia gruntów 

przez byłą Spółdzielnię Produkcyjną w Łagowie p. Szymańskiemu. Prawdopodobnie również przez 

nieuwagę notariusza dokonano sprzedaży działki będącej własnością Skarbu Państwa. Starosta Zwo-

leński w drodze ugody z obecnym właścicielem chce przekazać Gminie Przyłęk w formie darowizny 

grunty pod drogę dojazdową do pół w Łagowie, tj. działkę nr 556 o powierzchni 0,36 ha. Gmina po-

kryje koszty notariusza i wpisu do księgi wieczystej. Odpowiadając na pytanie radnej Beacie Malesie, 

oznajmił, że były Urząd Rejonowy w Zwoleniu wydał wypis i rejestr gruntów będących na stanie 

Skarbu Państwa. 

Radni nie zgłosili dalszych pytań. 

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę 

nr 278/XLIII/14 w sprawie nabycia nieruchomości. 

  

Ad. 6. 

 W związku z koniecznością pokrycia deficytu budżetu na 2014 r. na zaplanowane zadania 

inwestycyjne, wynikające z załącznika inwestycyjnego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek  

i kredytów, Wójt Gminy zaproponował zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości  

3 100 tys. zł, którego spłata w ramach środków własnych jest rozłożona na lata 2015‒2025, przedkła-

dając projekt uchwały nr 3.  

Radni nie wnieśli uwag. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 3, w wyniku które-

go Rada Gminy jednogłośnie (13 głosami za) przyjęła Uchwałę nr 279/XLIII/14 w sprawie zaciągnię-

cia kredytu długoterminowego. 

Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłego na sesję p. Arkadiusza Jasika, Zastępcę Kie-

rownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zwoleniu. 

 

Ad. 7.–8. 

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

‒ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk i załączniku nr 2 ‒ Wykaz przedsięwzięć do WPF 

na lata 2014‒2025 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 4. Przedstawiła wprowadzone zmiany  
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w Uchwale Budżetowej na 2014 r. ‒ projekt uchwały nr 5, w której zwiększono dochody budżetu 

Gminy o 215 517 zł. Ustalono dochody o łącznej kwocie 19 240 065,01 zł. Zwiększono wydatki 

budżetu Gminy o kwotę 215 517 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 22 347 792,93 zł. Deficyt nie 

ulega zmianie i wynosi 3 107 727,92 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 

 a) kredytów – 2 914 200 zł, b) innych źródeł (wolne środki) – 193 527,92 zł. Ustalono przychody  

w wysokości 3 293 527,92 zł z następujących tytułów: a) kredytów – 3 100 000 zł, b) innych źródeł 

(wolne środki) – 193 527,92 zł. Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 185 800 zł z następujących 

tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 115 200 zł i b) spłaty otrzymanych pożyczek  

w wysokości 70 600 zł. Szczegółowo omówiła 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, Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2014 – zmiany, tj. Tabela nr 3, i Dotacje 

udzielone w 2014 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 

(zmiany) – załącznik nr 1 do uchwały. 

Radni nie mieli pytań. 

Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne projektów uchwał nr 4 i 5,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę nr 280/XLIII/14 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒2025 i Uchwałę nr 281/XLIII/14 w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. 

 

Ad. 9. 

 Wójt Gminy poinformował, że obecnie jesteśmy na etapie budowy dróg. Są to najważniejsze 

inwestycje, które jednak stwarzają problemy. W Okrężnicy po przeprowadzonej kontroli przez Powia-

towy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Zwoleniu, w związku ze złożoną skargą jednego z miesz-

kańców o wejście na jego działkę, okazało się, że zostawiamy jeszcze po 25 cm wolnej przestrzeni 

naszej działki po obu stronach drogi. Niepotrzebne było całe zamieszanie. Podobny problem jest  

w Babinie. Droga ma 3 m szerokości. Jeden z mieszkańców twierdzi, że jest ona źle wytyczona i nie 

pozwoli na jej wykonanie. Po przeprowadzeniu rozmowy inni mieszkańcy wyrazili zgodę na utwar-

dzenie 0,5 m kruszywem. Prosił radnego Marka Stępnia o pomoc w wypracowaniu kompromisu w tej 

sprawie, aby ta droga mogła powstać. Oznajmił kategorycznie, że po raz ostatni robimy kruszywem 

czy asfaltem drogę o szerokości 3 m, ponieważ jest skarżony i nie będzie się włóczył po sądach. W tej 

chwili jest kładziony asfalt na drodze od Mszadli Dolnej do Łaguszowa. Robione są dwa odcinki dróg 

w Grabowie nad Wisłą. Sukcesywnie będą wykonywane drogi wynikające z załącznika inwestycyjne-

go Uchwały Budżetowej na 2014 r. Między innymi odcinek drogi o długości 314 m.b. w Zamościu 

Starym na Miźwie. Dodał, że będzie wnioskował na komisjach Rady o wprowadzenie do budżetu tego 

roku wykonanie dodatkowej drogi (bez zwiększania kredytu) w kierunku BP do pana Ciupaka  

i pana Kacperskiego. Poinformował o problemie z wykonaniem adaptacji budynku w Mszadli Nowej, 
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gdyż okazało się już w fazie projektowej, że strop musi być wycięty (będzie podwieszany jak w Za-

mościu Starym), a szczyty zlikwidowane. Powstanie dach kopertowy z zachowaniem w całości białe-

go kamienia. Ocieplenie tego budynku planuje się od strony wewnętrznej. Jako zadanie dodatkowe 

zostanie wprowadzone podłączenie wody do budynku OSP w Zamościu Starym, aby we wrześniu 

mogła odbyć się uroczystość, tj. 90-lecie powstania strażnicy OSP. Rozpisany został drugi przetarg  

na drogę koło p. Czarnoty w Mszadli Nowej, bo pierwszy przetarg unieważniono z powodu złożonych 

ofert znacznie przewyższających wartość tego zadania (37 tys. zł). Nie było zabezpieczenia w budże-

cie takiej wysokości środków na ten cel, gdyż zaplanowano 25 tys. zł. Odbył się przetarg na boisko 

ogólnodostępne w Łaguszowie. Przetarg został unieważniony z powodu zabezpieczenia środków  

w budżecie na 2014 r. w wysokości 150 tys. zł, zaś kwota poprzetargowa wyniosła 270 tys. zł.  

Po skontaktowaniu się z Urzędem Marszałkowskim okazało się, że w przyszłym roku będzie nabór  

na boiska sportowe. Lepiej zrobić boisko wielofunkcyjne z dofinansowania UE, niż wykładać własne 

środki. Jeśli pozyskamy około 300 tys. zł, to będzie boisko z ogrodzeniem, bieżnią i skocznią. Trzeba 

się wstrzymać z tą inwestycją, tym bardziej że przekazana działka przez Wojewodę na ten cel obliguje 

do jej zagospodarowania w ciągu 5 lat. Na komisjach będzie wnioskować w ramach kredytu wykona-

nie ogrodzenia placu po wycięciu drzew w Mszadli Nowej. Gmina wystąpiła do Starosty Zwoleńskie-

go o wydanie decyzji na wycięcie drzew. Można będzie po ich usunięciu zasiać trawę i zrobić tam 

boisko. Remonty cząstkowe dróg rozpocznie firma z Lipska od 15 lipca 2014 r. W tym roku nie re-

montujemy pęknięć, by nie zwiększać kosztów; i tak załatamy dziury na drogach w Baryczce o po-

wierzchni 3 m2, Rudkach 6 m2, Mszadli Starej w kierunku Załaz 121,7 m2, Łagowie pomiędzy Łago-

wami 265,22 m2, Ławeczku Nowym z Ignacowem i Helenowem 260 m2, Karczunkach Łagowskich 

130,5 m2, Zamościu Starym od BP 50 m2, Przyłęku III gościniec koło p. Zosi Adach 257 m2, Grabowie 

Nowym 9 m2, w zapasie w razie pilnej konieczności 60 m2. Ogółem wykonamy do 20 sierpnia 2014 r. 

łatanie dziur o powierzchni 1160 m2 o wartości 34 800 zł, tj. 30 zł brutto za 1 m2 powierzchni dziury 

na drogach gminnych. Przedłożył informacje o otrzymaniu środków z Urzędu Marszałkowskiego  

na drogę w Rudkach w wysokości 60 tys. zł oraz z LGD Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”  

w Zwoleniu dostaniemy zwrot środków za remont świetlic ‒ około 116 tys. zł. Zwiększyliśmy budżet 

na remont budynku UG o 100 tys. zł. Planujemy wykonywanie tych prac po godzinach urzędowania. 

Jeśli chodzi o budowę budynku biblioteki, odbywa się ona terminowo i bez zakłóceń. Ponadto oznaj-

mił, że z budżetu zostanie zakupionych 125 tablic informacyjnych z numerami posesji od nr .. do nr.. 

zgodnie z podpisaną umową i zatwierdzonym wzorem przez radnych na kwotę 20 tys. zł (koszt wyko-

nania 1 tabliczki wraz ze słupkiem wynosi 160 zł). 

Poinformował o odbytym rajdzie rowerowym w dniu 17 czerwca 2014 r. w II terminie już 

przy sprzyjającej pogodzie, w którym uczestniczyło ponad 100 osób. Z uwagi na padające deszcze 

rajd nie odbył się w I terminie, tj. 16 maja 2014 r., i dlatego został przełożony na inny dzień. 
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Przekazał miłą wiadomość o wynikach w konkursach o ruchu drogowym uczniów z Publicz-

nej Szkoły Podstawowej w Babinie, która na szczeblu powiatowym w Tczowie zajęła I miejsce,  

na szczeblu rejonowym w Radomiu ‒ II miejsce, na szczeblu wojewódzkim w Warszawie ‒ I miejsce  

i na szczeblu krajowym ‒ 8 miejsce na 17 drużyn uczestniczących w konkursie. Dzięki trenerom dru-

żyny PSP w Babinie p. Doroty Derlatki i p. Antoniego Pawlukowskiego szkoła odniosła sukces.  

 Wójt zaprosił wszystkich na organizowany festyn rodzinny „Przyłęk – nasza ziemia” w dniu  

27 lipca 2014 r. na placu Publicznego Gimnazjum w Przyłęku, który rozpocznie się już o godz. 1200. 

Część oficjalna będzie o godz. 1600.  

 Oznajmił, że 3 lipca 2014 r. odbędzie się rozprawa sądowa o eksmisję osób przebywających  

w budynku po byłej szkole w Lucimi. Nie jest to sprawa łatwa do rozwiązania i przyszłość pokaże, co 

dalej. 

 

Ogłoszono 10-minutową przerwę. 

 

Ad. 10.–12. 

 Wojciech Szmajda prosił o równiarkę po żniwach, gdyż padające ciągle deszcze porujnowały 

drogi polne w Grabowie nad Wisłą, i przypomniał o potrzebie odnowienia starszych wiat 

przystankowych. 

 Marek Stępień zapewnił Wójta Gminy o pozytywnym załatwieniu sprawy budowy spornego 

odcinka drogi w Babinie i stwierdził, że prawdopodobnie powinno być dobrze.  

Wójt Gminy odrzekł, że to tylko prawdopodobnie i dlatego zaproponował, aby wspólnie 

wybrać się na tę drogę o godz. 1200. Oznajmił, że równiarka będzie równać jedynie drogi polne. 

Sołtys z Andrzejowa zapytał, czy będzie kruszywo na Pomysłów w tym roku. 

Wójt Gminy powiedział, że jeśli będzie zakupywane kruszywo (kwestia środków), to tak czy 

inaczej dopiero w przyszłym roku i dlatego nic nie może obiecać. Przekazał też informację sołtysowi  

z Andrzejowa, że opryski na meszki i komary są wykonywane indywidualnie. Tylko po powodzi 

powiat miał obowiązek wykonać oprysk na obszarze zalewowym. W sklepie w Przyłęku można nabyć 

taki środek. 

Sołtys z Pająkowa zadał pytanie o zawalony przepust.  

Wójt Gminy zapytał, przy jakiej drodze ‒ jeśli powiatowej, to zgłaszać Mirosławowi 

Madejskiemu, członkowi Zarządu Powiatu. 
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Wojciech Szmajda prosił, aby nie sypać na drogi całych samochodów z kruszywem, tylko 

uzupełniać kruszywem powstałe ubytki tam, gdzie to konieczne. Sypanie całych samochodów jest 

zbędne, nie daje efektów i podraża koszty.  

 

Ad. 11. 

Arkadiusz Jasik zapoznał zebranych z ogólnym zarysem projektu „Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”, konsultowanego w Brukseli, i dlatego może jeszcze ulec on 

zmianie. Szczegółowo omówił kilkanaście działań, które mogą zainteresować rolników, ponieważ 

korzyści, jakie daje UE na pozyskanie środków poprzez złożenie wniosku w ramach poszczególnych 

działań, rolnik nie jest w stanie wypracować niejednokrotnie nawet przez całe życie. Następnie 

udzielił dodatkowych wyjaśnień osobom, które zgłosiły pytania w zakresie przedstawionego wyżej 

wymienionego projektu. 

Przewodniczący Rady podziękował przedmówcy za udzielenie informacji. Dodał, że każdy 

zainteresowany będzie starał się złożyć wniosek o środki z UE w ramach możliwości, jakie da 

zatwierdzony „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. 

 Wójt Gminy prosił o powieszenie na tablicach informacyjnych poszczególnych sołectw 

przygotowanej informacji w sprawie kontaktu z Zakładem Energetycznym pod wskazany numer 

telefonu przez osoby, które nie otrzymały do tego czasu faktur za energię elektryczną. Zawirowania 

związane z niedoręczeniem przesyłek przyniosły spore zamieszanie i, aby uniknąć zapłaty odsetek, 

należy skontaktować się z dostawcą energii. 

Barbara Dąbrowska zwróciła się do Przewodniczącego Rady, Wójta Gminy i Rady Gminy, 

mówiąc, że należą się wielkie wyrazy uznania za powstające inwestycje i to, co jest robione  

dla Gminy. Pomysł pozostawienia pięciu pomieszczeń po przedszkolu dla mieszkańców czterech wsi 

zrodził się podczas zebrania wiejskiego z udziałem Wójta Gminy. Pomieszczenia te społeczność 

chciała zagospodarować na świetlicę dla młodzieży, zespołów śpiewaczych, na zebrania wiejskie,  

kulturę i rozrywkę. Przybyła na dzisiejszą sesję, by do wykonywanych wielkich zadań inwestycyjnych 

zgłosić trzy wnioski, z których dwa będą służyły całej społeczności Gminy. Pierwszy wniosek: aby 

powstał ośrodek rehabilitacyjny; drugi wniosek: aby zakupić urządzenia rehabilitacyjne na powietrzu,  

oraz trzeci wniosek: urządzenie placu zabaw dla dzieci.  

Wójt Gminy odpowiedział, że w tym roku na remont tego budynku przeznaczamy  

30 tys. zł. Jest już po przetargu i będzie robiony dach, bo przecieka (zgodnie z wnioskami 

mieszkańców ze Stefanowa i Babina zapisanymi w protokole z zebrania wiejskiego). Budynek 

zostanie zaadaptowany na świetlicę dla mieszkańców. W 2014 roku powstaną place zabaw dla dzieci  

w czterech szkołach podstawowych, w tym w Babinie. Jest już po przetargu i taki plac zabaw 
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powstanie przy tej szkole. Jeśli chodzi o rehabilitację, to istnieje taka możliwość i daje ten pomysł pod 

rozwagę radnym wybudowania siłowni na świeżym powietrzu na terenie Gminy z pomysłu LGD 

Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu pod warunkiem uzyskania od Gminy pożyczki 

w wysokości 20 tys. zł, którą oddadzą nam po zwrocie środków z wniosków. Jesteśmy członkiem 

LGD i możemy udzielić takiej pożyczki, jeśli oczywiście będzie zgoda Rady Gminy. Ośrodek 

rehabilitacyjny można wykonać dopiero po uruchomieniu środków unijnych. Nabór będzie możliwy 

dopiero pod koniec 2015 r., a wykonanie w 2016 r. W lipcu jest nabór wniosków z PROW-u, ale 

Ministerstwo Rolnictwa wyeliminowało z naboru boiska i turystykę. W roku bieżącym nie możemy 

zrobić nic więcej dla Babina. Być może skierowany zostanie wniosek na Komisję Przeciwdziałania 

Problemów Alkoholowych i uda się zorganizować ośrodek rehabilitacyjny w ramach tych środków. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady XLIII sesji VI kadencji 

Rady Gminy w Przyłęku o godz. 12.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


