
Protokół nr 44/09 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 30 października 2009 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 
 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 14 radnych. 

Nieobecny usprawiedliwiony: Janusz Stawski. 

W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

Obrady rozpoczęto o godz. 13º°, a zakończono o godz. 15³°. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli Marian Kuś – Wójt Gminy oraz Mirosława 

Witczak – Skarbnik Gminy. 

 

Otwarcia XXXXIV sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech Szmajda, 

przewodniczący Rady Gminy, który na wstępie powitał przybyłych na sesję. Stwierdził, że  

w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych 

uchwał, a następnie przedstawił zmiany porządku obrad, tj. w pkt. 6. ppkt. a)  

w miejsce dotychczasowego zapisu wprowadza się nowy zapis w brzmieniu: „w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego 

na 2010 rok – projekt nr 6”. W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie 

zatwierdzili następujący porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich, tj. XXXXII i XXXXIII, sesji  

4. Wnioski i opinie komisji Rady Gminy 

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2009 roku: 

a) opinia o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyłęk  

za I półrocze roku 2009 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

b) informacja Wójta Gminy w sprawie wykonania budżety Gminy za I półrocze 2009 roku 

6. Podjęcie uchwał o podatkach i opłatach lokalnych:  

a) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 roku przyjętej do 

wymiaru podatku rolnego na 2010 rok – projekt nr 6 

b) w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 2010  

– projekt nr 2 

c) w sprawie opłaty za posiadanie psów, terminu płatności i sposobu poboru na 2010 rok  

 – projekt nr 3 



7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – projekt nr 4 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem 

odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przyłęk  

– projekt nr 5 

9. Podjęcie uchwały budżetowej 

10. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za rok 2008 

11. Zapoznanie radnych z wystąpieniem pokontrolnym RIO w Warszawie na podstawie protokołu     

z kompleksowej kontroli podpisanego 7 sierpnia 2009 roku  

12. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

13. Interpelacje, wnioski i zapytania 

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

 
Ad. 3. 

Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokóły z poprzednich,  

tj. XXXXII i XXXXIII, sesji. 

 

Ad. 4. 

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, pani Elżbieta Madejska, przedstawiła pozytywną 

opinię o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyłęk za I półrocze 2009 

roku, zawartą w protokole nr 31/2009 z posiedzenia Komisji Budżetowej odbytego z 22 września 

2009 roku. Następnie kolejno przewodnicząca Komisji Gospodarczo--Oświatowej, pani Ewa 

Molenda, odczytała protokół z posiedzenia komisji nr 31/2009  

z 22 września 2009 roku. Z kolei przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Jadwiga Skoczylas, 

zapoznała Radę Gminy z wnioskami Komisji Rewizyjnej, zgodnie z protokołem  

nr 32/2009, wypracowanymi na posiedzeniu odbytym 21 września 2009 roku.  

 
Ad. 5. 

Elżbieta Madejska, wiceprzewodnicząca Rady Gminy Przyłęk, odczytała uchwałę  

nr RIO/R/236/09 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie  

z 7 września 2009 roku w sprawie opinii o przedłożonej informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy Przyłęk za I półrocze 2009 roku. W dalszej części obrad wyjaśnienia dotyczące obaw 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, która postawiła pod znakiem zapytania możliwość pełnego 

wykonania planu rocznego z uwagi na realizację wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2009 roku 



tylko w 8,37 proc., złożył Wójt Gminy. Zapewnił on, że nie będzie zakłóceń w wykonaniu planu 

zadań inwestycyjnych (są one już na ukończeniu) na bieżący rok oprócz modernizacji oświetlenia 

ulicznego spowodowanej przedłużającymi się pracami projektowymi przez zleceniobiorcę. Oznajmił, 

że wykonanie tej inwestycji powierzono nowemu wykonawcy i na początku przyszłego roku zadanie 

to zostanie zrealizowane w pierwszej kolejności. Nadmienił również, że wykonanie zadań 

inwestycyjnych zawsze przypada na drugie półrocze, ponieważ zbyt późno dokonywane są 

przydziały środków w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie. Gmina otrzymała pozyskane 

środki finansowe z zewnątrz dopiero w lipcu bieżącego roku i przeprowadzenie procedury 

przetargowej (około 2 miesięcy) dodatkowo przesuwa w czasie realizacje inwestycji. 

 
Ad. 6. a) 

Wójt Gminy omówił projekt nr 6, w którym przedstawił propozycję podatku rolnego              

w wysokości 34,10 zł za dt, co spowoduje obniżenie podatku rolnego o około 15 zł z hektara 

przeliczeniowego w roku podatkowym 2010 w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto Gmina nie 

straci dochodów dodatkowo związanych ze skutkami obniżenia górnych stawek podatku na rok 

podatkowy 2011. Propozycję Wójta (podatek rolny w wysokości 34,10 zł  

za dt) poparł radny Zbigniew Suchecki. Z uwagi na brak innych wniosków formalnych prowadzący 

obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 6. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada 

Gminy przyjęła (12 osób głosowało za przyjęciem wniosku i 1 osoba wstrzymała się) uchwałę Nr 

313/XXXXIV/09 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2009 roku 

przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2010 rok.  

 
Ad. 6. b) 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały nr 2, który poddano pod głosowanie. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę  

Nr 314/XXXXIV/09 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok podatkowy 

2010. 

Ad. 6. c) 

Wnioskodawca zaproponował górną stawkę opłaty za posiadanie psów, przedkładając 

zebranym projekt uchwały nr 3. W związku z tym, że innych propozycji stawek opłaty za posiadanie 

psów nie zgłaszano, przeprowadzono głosowanie, w wyniku którego Rada Gminy jednogłośnie 

przyjęła uchwałę Nr 315/XXXXIV/09 w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności           

i sposobu poboru na 2010 rok. 

 
Ad. 7.  

Wójt Gminy przedstawił propozycje zmian uchwały Nr 255/XXXIII/08 Rady Gminy  

z dnia 31 grudnia 2008 roku, polegające na przesunięciu niewykorzystanych środków finansowych, 



które były zaplanowane w planie wydatków (załącznik nr 1 do uchwały), m.in. na wyprawki szkolne 

dla dzieci z rodzin patologicznych (dotkniętych alkoholizmem  

i narkomanią) czy pomoc rzeczową dla rodzin patologicznych. Ponadto zwiększono wydatki na 

pozostałe zakupy i usługi o 6 tys. zł z powodu zwiększenia wpływów na dochody w dziale 851, 

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi i wynosić będą 85 089 zł.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 

316/XXXXIV/09 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

 
Ad. 8. 

W związku ze zmianami w organizacji i podziałem zadań administracji publicznej  

w województwie ustawa z 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw (DzU nr 92, poz. 753) 

wprowadziła treścią artykułu 11 zmiany w artykule 7 ustęp 3 i 3a, nadając im nowe brzmienie. 

Kompetencje w zakresie ustalania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się    

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 

zróżnicowania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zostały przekazane 

Radzie Gminy – wyjaśnienia do uchwały złożył Wójt Gminy. Prowadzący obrady poddał pod 

głosowanie przedłożony projekt uchwały nr 5  

w wyżej wymienionej sprawie. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie 

przyjęła uchwałę Nr 317/XXXXIV/09 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych, zróżnicowania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przyłęk. 

 
 
 
Ad. 9. 

Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany zawarte w projekcie uchwały 

budżetowej, w której to m.in. zwiększono wydatki inwestycyjne o 154 800 zł, wprowadzając 

jednocześnie dwa nowe zadania inwestycyjne, tj. przebudowę drogi w Wysocinie (Górnym przez 

wieś) o wartości 50 tys. zł oraz przebudowę drogi gminnej Nr G 327 W Stefanów  

– Zamość Stary na kwotę 100 tys. zł. Wprowadzono dotację w wysokości 285 zł na zniszczenie 

dokumentacji wyborczej do PE, środki pozyskane ze zwiększonej sprzedaży napojów alkoholowych 

– 6 tys. zł, dotację na zakup pomocy dydaktycznych dla klas I–III  

– 11 293 zł, dotację w wysokości 11 tys. zł na zasiłki stałe, dotację na dożywianie – 31 968 zł. W 

wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę  

Nr 318/XXXXIV/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w roku 2009. 



 

Ad. 10. 

Przewodniczący obrad poprosił Elżbietę Madejską o zapoznanie zebranych  

z przesłanymi informacjami z przeprowadzonych analiz oświadczeń majątkowych za  

2008 rok przez Urząd Skarbowy w Zwoleniu, Lipsku i Wojewodę Mazowieckiego  

(w załączeniu do protokołu pismo nr 1444/N/4/09/RS z dnia 29.10.2009 r. Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Zwoleniu, pismo nr NO-182-TS/322/BS/09 z dnia 14.10.2009 r. Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Lipsku i pismo nr BO.VI./0716/422/09 Wojewody Mazowieckiego). 

 
Ad. 11. 

Wójt Gminy zapoznał radnych z wystąpieniem pokontrolnym nr RIO-II- 

-0913/372/2009 z dnia 13.10.2009 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie sporządzonym 

na podstawie protokołu z kontroli kompleksowej podpisanego 7 sierpnia  

2009 roku oraz wystąpieniem pokontrolnym nr LWA – 4114-00-18/2009 z 6 października 2009 roku 

Najwyższej Izby Kontroli Delegatura w Warszawie w związku z kontrolą, której wyniki 

przedstawiono w protokóle kontroli podpisanego w dniu 30 października 2009 roku. 

 
Ad. 12. 

Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii złożył Mirosław Madejski, zastępca Wójta. Poinformował, że 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

składa się z siedmiu osób – przedstawicieli różnych środowisk. Są to: jednostka samorządu 

terytorialnego reprezentowana przez Mirosława Madejskiego, policja – Dariusza Kustrę, ośrodek 

pomocy społecznej – Marię Madejską, przedsiębiorca  

– Włodzimierza Olczyka, zakład opieki zdrowotnej – Teresę Wójtowicz, oświata – Jerzego 

Kamionkę oraz osoba prowadząca obsługę komisji – Barbara Małek. Zgromadzone środki finansowe 

rocznie kształtują się na poziomie 80–85 tys. zł i są uzależnione od ilości sprzedaży alkoholu na 

naszym terenie. Wydatkowane są one zgodnie z corocznie zatwierdzanym przez Radę Gminy 

„Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na  

2009 rok”. Na razie nie wydatkowano jeszcze środków na wyposażenie poradni uzależnień od 

alkoholu (10 tys. zł), szkolenie dla członków komisji (5 tys. zł), ofiary przemocy (2 tys. zł), delegacje 

komisji (2 tys. zł), badanie osób przez biegłego w związku z nadużywaniem alkoholu (2 tys. zł). 

Wydatkowano środki na spektakle na temat alkoholizmu i narkomanii mające na celu uświadomienie 

dzieci i młodzieży (4 tys. zł). Zakupiono broszury uświadamiające rodziców, jak rozpoznać, kiedy 

dziecko jest pod wpływem narkotyków  

(1,5 tys. zł). W celu poprawienia widoczności dzieci na drogach, a więc zadbania o ich 



bezpieczeństwo, z inicjatywy policji przekazano środki na zakup światełek odblaskowych dla 

uczniów „0” i z klas I–III oraz koszulek jako nagród do kart rowerowych. Zorganizowano kolonie 

dla 10 osób pod namiotami i obóz harcerski dla dzieci z rodzin patologicznych na łączną kwotę 7,9 

tys. zł. Na wyjazd integracyjny mający na celu umożliwienie aktywnego spędzenia wolnego czasu 

oraz częściowe uniknięcie problemów wynikających z nadużywania problemów alkoholowych 

występujących w domu rodzinnym przeznaczono 1000 zł. Wynagrodzenie dla członków komisji to 

3,7 tys. zł. Część środków już wykorzystano na pomoc rzeczową oraz pozostałe zakupy i usługi 

(węgiel, bony żywnościowe) dla rodzin patologicznych. Dodatkowo planuje się wydatkować większą 

kwotę na zakup opału na zimę dla wielodzietnych rodzin za kwotę około 20 tys. zł.  

 

Ad. 13. 
Tomasz Nędziak zapytał o remont drogi w Wysocinie. 

 
Ad. 14. 

Wójt oznajmił radnym, że prawdopodobnie będzie trzeba dołożyć około 300 tys. zł (na 

podstawie szacunkowych wyliczeń) na wynagrodzenia dla nauczycieli. Kwota ta wynika z realizacji 

zadań wynikających z art. 30a Karty Nauczyciela, która zobowiązuje organy prowadzące szkoły, 

będące jednostkami samorządu terytorialnego, do corocznej analizy poniesionych wydatków na 

wynagrodzenia nauczycieli w poszczególnych stopniach awansu zawodowego w odniesieniu do 

wysokości średnich wynagrodzeń podanych w art. 30 ust. 3 KN. Jeśli wynagrodzenie wypłacone 

nauczycielom w danym roku było niższe niż wynagrodzenie średnie, zagwarantowane w art. 30 ust. 3 

KN, organ prowadzący szkoły wyznacza kwotę niedopłaty tego wynagrodzenia w podziale na 

stopnie awansu zakładowego. Kwota niedopłaty winna być wypłacona w formie jednorazowego 

dodatku uzupełniającego ustalanego proporcjonalnie do osobistej stawki wynagrodzenia 

zasadniczego nauczyciela. Stwierdził, że jeśli nie będzie środków, to nie zostanie wykonany remont 

drogi w Wysocinie 300 m.b. i 800 m.b. drogi na odcinku Stefanów – Zamość (nowo wprowadzone 

zadania inwestycyjne), tym bardziej że w dochodach Gminy nie wpłynęło około 100 tys. zł opłaty za 

wodę oraz 120 tys. zł należności z tytułu podatków i opłat lokalnych. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

– pan Wojciech Szmajda – zamknął obrady XXXXIV sesji V kadencji Rady Gminy Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

 
Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 
Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 
 
 
 
 
  



Protokół nr 45/09 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 13 listopada 2009 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 14 radnych. 

W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności. 

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

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli Marian Kuś – Wójt Gminy oraz Mirosława 

Witczak – Skarbnik Gminy. 

 

Otwarcia XXXXV sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech Szmajda, przewodniczący 

Rady Gminy, który na wstępie powitał przybyłych na sesję i poprosił  o powstanie zebranych, aby 

uczcić minutą ciszy zmarłego Henryka Gawrjołka, byłego radnego w latach 1984–1994, 

przewodniczącego Rady Gminy w latach 1984–1990. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 

radnych, co stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawił 

projekt porządku obrad, który w wyniku głosowania został jednogłośnie przyjęty: 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Wnioski i opinie komisji Rady Gminy 

4. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego – projekt nr 1 

5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Związku Gmin – projekt nr 2 

6. Ustalenie ceny drewna dla celów wymiaru podatku leśnego na rok 2010 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 311/XXXIII/09 Rady Gminy w Przyłęku  

z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zakupu nieruchomości – projekt nr 3 

8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

na rok podatkowy 2010 – projekt nr 4 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

na 2010 rok – projekt nr 5 

10. Podjęcie uchwały budżetowej 

11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 313/XXXXIV/09 Rady Gminy                  

w Przyłęku  z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta do celów 

wymiaru podatku rolnego na 2010 rok – projekt nr 6 

12. Interpelacje, wnioski i zapytania 

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 



14. Zamknięcie obrad 

Ad. 3. 

Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, pani Ewa Molenda, przedstawiła 

opinię wypracowaną na posiedzeniu w dniu 10 listopada 2009 roku połączonych Komisji 

Budżetowej i Gospodarczo-Oświatowej w sprawie podatków i opłat lokalnych zgodnie  

z protokołem nr 33/2009. Następnie przewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Jadwiga 

Skoczylas, zapoznała Radę Gminy z wnioskami zawartymi w protokole z posiedzenia komisji nr 

34/2009 z 12 listopada 2009 roku.  

 

Ad. 4.–5.  

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Radzie Gminy został przedłożony projekt uchwały 

nr 1 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego oraz projekt uchwały nr 2  

w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu Radomskiego  

– wyjaśnienia złożył Wójt Gminy. Ponadto przekazał on, że w stosunku do poprzedniego, 

przedstawianego radnym do zaopiniowania projektu statutu nastąpiła zmiana w § 12 na jego 

wniosek. Modyfikacja polega na zmianie składu zarządu z 5 do 7 osób, ponieważ zgodnie  

z art. 73 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym dopuszczalny jest wybór 

członków zarządu spoza zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu związku. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwały Nr 

319/XXXXV/09 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego oraz  

Nr 320/XXXXV/09 w sprawie przyjęcia Statutu Komunalnego Związku Gmin Regionu 

Radomskiego. 

 
Ad. 6. 

Wójt Gminy zaznaczył, że członkowie Komisji Rewizyjnej wnioskowali o uchwalenie 

górnej ceny sprzedaży drewna ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego   

z dnia 20 października 2009 roku, tj. 136,54 zł za 1 m³, która stanowi podstawę obliczenia 

podatku leśnego na 2010 rok na obszarze Gminy. Wójt popierając propozycję Komisji 

Rewizyjnej, również zaproponował wyżej wymienioną stawkę. Motywował tym, że powoduje ona 

niewielki wzrost opłaty rocznej podatku leśnego za 1 ha powierzchni lasu. Ponadto Gmina nie 

będzie mała strat związanych ze skutkami obniżenia górnych stawek podatku, a to niewątpliwie 

wpłynie na wzrost wykonywanych zadań. Radni nie zabrali głosu w tej sprawie, dlatego 

prowadzący obrady poddał pod głosowanie wniosek Wójta Gminy, tj. kwotę 136,54 zł za 1 m³.   

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy (12 osób głosowało za przyjęciem 

wniosku i 2 osoby wstrzymały się) ustaliła górną, tj. 136,54 zł za 1 m³, cenę sprzedaży drewna, 

która stanowi podstawę obliczenia podatku leśnego na 2010 rok na obszarze Gminy. 



 
Ad. 7. 

Wójt poinformował zebranych o wzroście kosztów związanych z zakupem nieruchomości 

w Mszadli Starej, dlatego też przedłożono radnym projekt uchwały nr 3 zmieniający kwotę 1500 

zł na kwotę 1800 zł. Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie, w wyniku którego Rada 

Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 321/XXXXV/09 w sprawie zmiany uchwały Nr 

311/XXXIII/09 Rady Gminy w Przyłęku    z dnia 28 września 2009 roku w sprawie zakupu 

nieruchomości.  

 
Ad. 8. 

Przedłożony projekt uchwały nr 4 został pozytywnie zaopiniowany przez wszystkie 

komisje Rady. Następnie głos zabrał radny Mirosław Koniarz, który zapytał, dlaczego skutki 

kryzysu mają ponosić tylko rolnicy. Skoro ustalono górną kwotę ceny skupu żyta, która stanowi 

podstawę obliczenia podatku rolnego, to winniśmy być konsekwentni i ustalić górną stawkę 

podatku od nieruchomości na 2010 rok w projekcie uchwały § 1 pkt 2 ppkt b) budynków lub ich 

części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych 

albo ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, tj. 21,51 zł. Wójt Gminy nie 

poparł propozycji radnego, twierdząc, że przy tak dużym podatku Gmina stanie się mało 

atrakcyjna, nieprzyjazna dla podmiotów i może to powodować likwidację prowadzonych 

działalności. Do dyskusji ponownie włączył się Mirosław Koniarz z zapytaniem, ile podatków 

wpływa do Gminy od podmiotów gospodarczych, a ile od rolników. Tomasz Nędziak, sołtys, 

przekazał informację dotyczącą zbieranego przez niego podatku. Stwierdził, że od przedsiębiorcy 

zebrał 4,5 tys. zł , a od rolników tylko 1,5 tys. zł. Głos w dyskusji zabrał Andrzej Włudarczyk, 

sołtys z Załaz. Przekazał on, że przedsiębiorcy zapewniają miejsca pracy, odbiór płodów rolnych                 

i zwierząt, a płacone przez nich podatki znacznie zwiększają dochody Gminy. Zbierane podatki od 

rolników są zaś niewielkie w stosunku do przedsiębiorców. Wójt Gminy przekazał radnym, że nic 

nie stoi na przeszkodzie, aby uchylić podjętą na poprzedniej sesji uchwałę w sprawie ustalenia 

ceny skupu żyta i uchwalić ponownie inną stawkę. Przepisy pozwalają jeszcze na ponowne 

uchwalenie nowych stawek, aby mogły one wejść w życie i zacząć obowiązywać w roku 

podatkowym 2010. Prowadzący obrady ogłosił 15-minutową przerwę w obradach. Janusz 

Stawski, radny, zgłosił wniosek o obniżenie stawki podatku od nieruchomości z proponowanej 

przez wnioskodawcę z 49 proc. do 30 proc., tj. w § 1 pkt 2 ppkt b) budynków lub ich części 

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych albo ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej. Innych wniosków nie zgłaszano, 

dlatego prowadzący obrady poddał pod głosowanie zgłoszony wniosek. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania (2 osoby głosowały za przyjęciem wniosku, 7 osób było 



przeciwnych i 5 osób wstrzymało się) wniosek nie uzyskał wymaganej większości głosujących. 

Ponownie głos zabrał Wójt Gminy, który nadmienił, że wchodzi na nasz teren nowy podmiot 

gospodarczy do Pająkowa (wykupił już grunty)  z przetwórstwem owoców i warzyw 

nastawionych na eksport, m.in. do Holandii. Wojciech Szmajda zwrócił się z zapytaniem do Rady 

Gminy, czy mają inne propozycje stawek podatku od nieruchomości. Z uwagi na niezadowolenie 

obradujących oznajmił również, że radni mają jeszcze możliwość zmiany ceny skupu żyta do 

naliczania podatku rolnego poprzez uchylenie uchwały. Poddał pod głosowanie propozycje 

podatku od nieruchomości zgodnie z przedłożonym projektem uchwały, ponieważ żadnych innych 

wniosków nie zgłoszono. W wyniku przeprowadzonego głosowania (11 osób głosowało za 

przyjęciem wniosku, 2 osoby były przeciw i 1 osoba wstrzymała się) Rada Gminy podjęła 

uchwałę Nr 322/XXXXV/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

na rok podatkowy 2010. 

 
Ad. 9.  

Przychylając się do wniosków komisji Rady Gminy przedstawionych przez ich 

przewodniczących, wnioskodawca przedłożył nowe propozycje wysokości podatków od środków 

transportowych celem urealnienia stawek do ładowności pojazdów. Ponieważ nie pojawiły się 

inne propozycje, poddano pod głosowanie projekt uchwały nr 5 wraz ze zmianami. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 323/XXXXV/09    

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok. 

 
Ad. 10.  

Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła zmiany zawarte w projekcie 

uchwały budżetowej, w której to m.in. wprowadzono dodatkowe środki na listopad i grudzień 

bieżącego roku dla trzech osób wykonujących prace interwencyjne, w wysokości 9 tys. zł (Gmina 

otrzyma częściowy zwrot ze Starostwa Powiatowego). Kwotę 500 zł ze szkolenia obrony cywilnej 

przeznaczono na zakup map Gminy, zwiększono środki na oświetlenie uliczne w Grabowie nad 

Wisłą o 15 tys. zł, zwiększono dochody i wydatki na kształcenie młodocianych pracowników 

działu 801 o kwotę 77 574 zł (dotacja). W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy 

jednogłośnie podjęła uchwałę budżetową  

Nr 324/XXXXV/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2009 roku. 

 
Ad. 11. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że przedłożono Radzie Gminy projekt uchwały nr 6  w związku       

z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia  21 czerwca 2005 r. Nr 

I SA/Rz 69/2005, który stwierdza, że rada gminy jest uprawniona jedynie do obniżenia na 



obszarze gminy ceny skupu żyta, przyjętej jako podstawa obliczenia podatku rolnego, podanej      

w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Zatem przy stawce uchwalonej przez 

Radę Gminy (na poprzedniej sesji) takiej jaka została podana w komunikacie Prezesa GUS 

uchwała staje się zbędna. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie 

podjęła uchwałę Nr 325/XXXXV/09 w sprawie uchylenia uchwały nr 313/XXXXIV/09 Rady 

Gminy  w Przyłęku  z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta 

do celów wymiaru podatku rolnego na 2010 rok 

 

Ad. 12. 

 Ryszard Michalczyk prosił o utwardzenie drogi Stefanów – Zamość. Z kolei Tomasz 

Nędziak z artykułu opublikowanego w „Echu Dnia” dowiedział się o podzieleniu przez Marszałka 

Urzędu Wojewódzkiego 16,2 mln zł na województwo z Odnowy wsi. Z naszego terenu środki 

finansowe otrzymały między innymi  Policzna, Chotcza, Ciepielów i Zwoleń  

i zapytał, czy Gmina Przyłęk składała wniosek w sprawie tych środków. Marek Stępień prosił       

o założenie lampy w Babinie na krzyżówce koło pana Jana Cywki. Jadwiga Skoczylas, w imieniu 

zadowolonych mieszkańców, podziękowała za grys i poprosiła o postawienie znaku 

ograniczającego ciężar samochodu, aby uniknąć zniszczenia tej drogi. Natalia Przerpiórka złożyła 

podziękowała Wójtowi, przewodniczącemu i całej Radzie Gminy za inwestycje wykonane na 

rzecz Grabowa nad Wisłą i umożliwienie prowadzenia działalności KGW w ramach 

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Wsi (100 proc. dofinansowania). 

 
Ad. 13. 

Wójt Gminy przekazał radnym informację w sprawie: 

- godzin oświetlenia ulicznego – od 16.30 do 21.00 

- rozpoczęcia budowy kładki na rzece Zwolence 

- niezadowolenia części mieszkańców z Mszadli Starej z wykonania asfaltu o szerokości 4 m,   

a nie 5 m. Wójt zwrócił uwagę na fakt zrobienia dłuższego odcinka drogi o szerokości 4 m, ponieważ 

nie było potrzeby wykonywania drogi 5-metrowej. Jedna z osób Mszadli Starej stwierdziła, po co 

nam asfalt lepiej dać biednym dzieciom. 

- wykonania drogi na odcinku Lucimia – Andrzejów – Borowiec. Pozostały odcinek drogi  

o długości 685 m.b. nie wykonało Starostwo Zwoleńskie, a odcinek drogi leżący na terenie  

Gminy Chotcza (współfinansowany przez nią) został wykonany przez Starostwo Lipskie.  

- planowania wykonania jeszcze w bieżącym roku oświetlenia drogi w Grabowie nad Wisłą 

- planu zagospodarowania centrum kulturalno-oświatowego, gdzie mieścić się będzie ośrodek 

pomocy społecznej, biblioteka, sala narad oraz strażnica na 2 samochody strażackie  

z pomieszczeniami dla strażaków 



- pozyskania od policji dwóch transporterów T4 oraz jeden samochód osobowy Daewoo,               

z czego jeden otrzyma OSP Mszadla Nowa, drugi OSP Łaguszów, a osobowy Gmina                    

z przeznaczeniem do wyjazdów służbowych. Zostaną poczynione starania o pozyskanie jeszcze 

dwóch samochodów dla Grabowa nad Wisłą i Mszadli Starej, ponieważ posiadane przez nich żuki 

nadają się tylko do złomowania. 

- utwardzenia drogi Stefanów – Zamość. Zostanie utwardzony odcinek tej drogi tylko do 

zabudowań od strony Stefanowa, cały zaś nie zostanie połączony, ponieważ wtedy jeździć będą 

samochody z dużymi ładunkami od drogi krajowej 12 przy BP w Zamościu do Rudy. 

- ogłoszenia o majątku posiadanym do sprzedaży w „Echu Dnia”, tj. budynku po byłej szkole       

w Ławeczku Starym o wartości 253 tys. zł. 

- szkolenia na temat tworzenia grup producenckich organizowanego przez Urząd Marszałkowski 

10 grudnia 2009 roku dla 100 osób. Prosił, aby w tym szkoleniu wzięły udział osoby z każdej 

miejscowości. 

- złożonego wniosku do Urzędu Marszałkowskiego dotyczącego „Planu odnowy wsi Rudki”. 

Ponownie złożył wyjaśnienia tym osobom, które systematycznie nie biorą udziału  

w posiedzeniach sesji. Realizacja złożonego wniosku na to zadanie stała się zbyt kosztowna, gdy 

okazało się, że 22-procentowy VAT nie będzie kwalifikowany do dofinansowania  

w postaci dotacji, a Gmina musiałaby również dołożyć własne środki w wysokości 25 proc. 

(łącznie należałoby wyłożyć prawie 50 proc. własnych środków). Ponadto zgodnie  

z przesłanym pismem o uzupełnienie wniosku w ciągu 2 tygodni trzeba byłoby wykonać kosztorys 

oraz uregulować stan prawny gruntów, które są wspólnotą wsi. Dlatego został złożony wniosek     

o wycofanie zadania „Plan odnowy wsi Rudki” z zadań inwestycyjnych,  

a w to miejsce w roku bieżącym z własnych środków remont tego budynku zostanie wykonany    

w ciągu trzech lat. W roku 2009 zostanie wykonany remontu dachu i obróbka budynku.  

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku – pan 

Wojciech Szmajda – zamknął obrady XXXXV sesji V kadencji Rady Gminy Przyłęku. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 


