
Protokół nr 46/09 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 10 grudnia 2009 roku 

w sali narad Publicznego Gimnazjum 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. 10.00. 

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

Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy. 

Zaproszeni goście: pan Bogusław Ferensztajn – radny Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego, pani Renata Gajowiak – kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Zwoleniu, pan Arkadiusz Skorek, specjalista KRUS, major Sławomir 

Wołyński z Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień w Kozienicach, Halina i Mieczysław 

Nędziowie z Zamościa Starego. 

 

Otwarcia XXXXVI sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech Szmajda, 

przewodniczący Rady Gminy, który na wstępie powitał przybyłych na sesję oraz 

zaproszonych gości. Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi 

wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawił projekt porządku 

obrad wraz z proponowanymi zmianami, który w wyniku głosowania został jednogłośnie 

przyjęty: 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich, tj. XXXXIV i XXXXV, sesji  

4. Wystąpienie przedstawicieli KRUS w Zwoleniu 

5. Podjęcie uchwały budżetowej 

6. Interpelacje, wnioski i zapytania 

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania 

8. Zamknięcie obrad 

 

 

 



Ad. 3.  

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

tj. XXXXIV i XXXXV, sesji. 

 

Ad. 4. 

W związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, wprowadzającą 

nowe regulacje dotyczące zasad podlegania przez rolników ubezpieczeniom społecznym  

i opłacania składek, pani Renata Gajowiak – kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego w Zwoleniu – zapoznała zebranych z nowymi zasadami obowiązującymi od  

1 października bieżącego roku, tj. składkami miesięcznymi, faktycznym okresem ubezpieczenia  

i terminami płatności. Następnie pan Arkadiusz Skorek, specjalista KRUS, przedstawił ogólną 

statystykę wypadków w gospodarstwach rolnych powiatu zwoleńskiego. Zapoznał równocześnie  

z czynnościami, jakie należy wykonać, aby ich uniknąć. Następnie pani Renata Gajowiak 

podziękowała władzom Gminy za umożliwienie spotkania i zaprosiła do KRUS w Zwoleniu 

celem szczegółowego wyjaśnienia niezrozumiałych kwestii.  

 

Ad. 5. 

Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła zmiany zawarte w projekcie 

uchwały budżetowej, w której to m.in. zmniejszono wpływy: o 9 tys. zł w planie dochodów za 

dostarczanie mieszkańcom wody z wodociągu oraz o 7 tys. zł za przyłącze wodociągowe  

i wynajem lokali. Wprowadzono dotację celową w wysokości 108 841 zł na pomoc materialną 

dla dzieci i młodzieży, pomniejszono dotację na zadania bieżące realizowane przez Gminę, na 

podstawie porozumień z organami administracji rządowej, o 117 170,45 zł związaną z realizacją 

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w roku 2010. Zwiększono wydatki  

o kwotę 4551 zł stanowiącą naliczenie odpisu na ZFŚS, o 3 tys. zł na zakup paliwa dla 

ochotniczych straży pożarnych, o 2100 zł na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na prace 

publiczne, o 1 tys. zł na szkolenia dla pracowników, o 4 tys. zł na opłatę za pobyt osób  

w domach pomocy społecznej. Zmniejszono zaś wydatki w wysokości 212 951 zł przeznaczone 

na obsługę długu publicznego. Radni nie wnieśli zastrzeżeń do proponowanych zmian.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę budżetową  

Nr 326/XXXXVI/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy w 2009 roku. 

 

 



Ad. 6. 

Wójt Gminy poinformował radnych o przesłaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową 

w Warszawie – Zespół w Radomiu pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie budżetu na 

2010 rok, która to przypomina m.in. o tym, iż planowane wydatki inwestycyjne w zakresie 

oświetlenia ulicznego mogą być dokonywane tylko do oświetlenia stanowiącego własność 

Gminy. Nawiązując do tego tematu, przekazał, że zlecony projekt oświetlenia ulicznego winien 

być gotowy do 31 grudnia 2009 roku, wykonano zaś oświetlenie uliczne odcinka drogi koło 

IUNG-u w Grabowie nad Wisłą. Nadmienił, że pojawił się problem z postawieniem nowego 

przystanku w Lipinach, gdyż pani Grażyna F. zrobiła zastrzeżenie i nie zezwala na postawienie 

go w tym samym miejscu. Gmina poczyniła kroki zmierzające do szybkiego wyjaśnienia 

zaistniałego problemu, ponieważ już jutro ma być wylany beton pod przystanek. Zrobiono drugą 

wysepkę przystankową  w pasie drogowym koło pana Ryszarda Michalczyka. Powiedział, że w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Grabowie nad Wisłą wykonano termomodernizację budynku, 

dodatkowo zwiększając to zadanie o wymianę pokrycia dachowego z funduszu szkoły, ponieważ 

opady ściekały po elewacji. Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszowie został 

wyremontowany przy częściowym dofinansowaniu środków  przez Urząd Marszałkowski – tę 

kwestię wyjaśnił Wójt i skierował podziękowania do pana Bogumiła Ferensztajna, radnego 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Zapoznał radnych z pracami związanymi z budową 

kładki na Zwolence, które są na ukończeniu (odbiór zaplanowano na przyszły tydzień). 

Nadmienił, że zostały podpisane umowy: notarialna dotycząca zakupu nieruchomości zajętej pod 

strażnicę od państwa Kośniców oraz druga umowa wstępna z panią Koniarz na wykup gruntów 

pod drogę w Baryczce. Przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego 

w Warszawie wstępnie orzekli, iż odstąpią od prawa pierwokupu. Poinformował również o: 

wykonaniu chodnika w Lipinach, przy którym pobocze drogi naprzeciwko Urzędu Gminy 

Przyłęk przeznaczone na parking zostanie utwardzone kamieniem zakupionym z własnych 

środków za 3 tys. zł; zakończeniu remontu dachu i obróbki budynku  

w Rudkach; postawieniu budynku na agregat prądotwórczy w Załazach; zamieszczeniu na 

stronie internetowej Urzędu Gminy informacji w sprawie uruchomienia punktu zbierania 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od grudnia 2009 roku (adres punktu: Przyłęk, 

dawny plac GS „SCh”, dawny magazyn; zużyty sprzęt będzie przyjmowany w każdy drugi 

poniedziałek miesiąca przez cały rok w godz. 8.00–15.00, tel. 48 677 30 16); zorganizowaniu 

debaty ekologicznej 2 grudnia 2009 roku w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku z inicjatywy 

„Radia dla Ciebie”, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 



Wójta Gminy Przyłęk, w której nie wzięli udziału ani sołtysi, ani radni; podjętej decyzji przez 

Ministra Finansów (pismo nr RR5/063/O/15/JWR/09/3327 z dnia 18 listopada 2009 roku), a nie 

Urząd Gminy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 

wykorzystywanego w produkcji rolnej w wysokości 71 proc. w ramach rezerw celowych ustawy 

budżetowej państwa (przekazanie brakującej kwoty może nastąpić do końca roku w ramach 

utworzonej nowej rezerwy na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa; obecny stan budżetu 

państwa nie daje jednoznacznej gwarancji na wygospodarowanie środków do końca roku, zatem 

zaspokojenie z tego tytułu potrzeb będzie mogło nastąpić dopiero w przyszłym roku w ramach 

budżetu na 2010 rok); o zamiarze złożenia wniosku w 2010 roku o dotację na 2011 rok na 

utylizację eternitu (nieodpłatne zdjęcie, transport i utylizację) do Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (nie składaliśmy wniosku w tym roku, 

ponieważ nie jest jeszcze uzgodniony i zatwierdzony przez Zarząd Województwa 

Mazowieckiego, a tym samym nieprzyjęty przez Radę Gminy plan gospodarki odpadami); 

zainstalowaniu zbiornika bezodpływowego przy Urzędzie Gminy, gdyż oczyszczalnia 

biologiczna nie zdaje egzaminu, a planowaną przydomową oczyszczalnię ścieków wykonać w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie. Stwierdził, że zakończyliśmy wszystkie 

zaplanowane inwestycje na rok 2009. Korzystając z obecności przedstawiciela Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego zwrócił uwagę na fakt otrzymania komponentów dopiero  

w lipcu bieżącego roku, co miało wpływ na wykonywanie zadań inwestycyjnych nawet  

w listopadzie i grudniu.  

Prowadzący obrady powitał przedstawiciela Wojewódzkiej Komendy Uzupełnień  

w Kozienicach, majora Sławomira Wołyńskiego, którego poprosił o przystąpienie do 

odznaczenia państwa Haliny i Waldemara Nędzich, a zgromadzonych na sali obrad o powstanie. 

Państwo Halina i Waldemar Nędziowie zostali odznaczeni srebrnym medalem „Za zasługi dla 

obronności kraju” przyznanego przez Ministra Obrony Narodowej. Następnie Wójt Gminy 

przekazał odznaczonym wyrazy uznania i wdzięczności za wychowanie trzech synów: Mariana, 

Grzegorza i Jarosława, którzy odbyli zaszczytną służbę wojskową w duchu patriotycznym, 

wręczając im od siebie list gratulacyjny. Gratulacje złożył również przewodniczący Rady Gminy 

w imieniu swoim i wszystkich zebranych. 

Głos zabrał pan Bogumił Ferensztajn, który podziękował za zaproszenie i pogratulował 

państwu Nędzim. Oznajmił, że jest zaskoczony dobrą atmosferą panującą na sesji, wynikającą  

z dobrej współpracy radnych Rady Gminy z Wójtem. Stwierdził, że środki finansowe dostaje się 



„za pochodzenie” tzn. po urzędach, a nie zza biurka – tak jak robi to wasz Wójt. Efekty pracy 

zauważył, jadąc na dzisiejsze spotkanie. Jeden z dyskutantów, Mirosław Koniarz, zapytał o 

formy  

i programy dofinansowania dla rolników z Urzędu Marszałkowskiego. Udzielający odpowiedzi 

poinformował o udzielaniu przez UM dotacji jednostkom samorządu terytorialnego, zaś 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela pożyczki, która jest 

częściowo umarzana w zależności od rodzaju zadania inwestycyjnego. Prywatne osoby mogą 

skorzystać z innych programów ekologicznych w formie dopłaty do kredytu i wtedy Bank 

Ochrony Środowiska występuje do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (jeśli kredyt wzrośnie) o zwrot części oprocentowania udzielonego kredytu. Złożył 

zebranym życzenia wszelkiej pomyślności na święta Bożego Narodzenia i nowy rok. 

Prowadzący obrady podziękował przedmówcy i prosił o udzielanie wsparcia przy pozyskiwaniu 

środków przez gminę z Urzędu Marszałkowskiego.  

Wójt Gminy zaprosił wszystkich obecnych na szkolenie w sprawie tworzenia grup 

producentów rolnych i grup producentów owoców i warzyw na Mazowszu oraz ich źródła 

finansowania w latach 2007–2013 do drugiej sali na godz. 10.00. Po szkoleniu zostaną 

zaprezentowane stare i nowe kolędy w wykonaniu zespołów śpiewaczych „Łaguszowianki”, 

„Grabowianki” i Koła Gospodyń Wiejskich w Mierziączce wraz z łamaniem się opłatkiem. 

Swojskie jadło zostanie wystawione przez państwo Pysiaków, a zostało sfinansowane przez 

Urząd Marszałkowski. 

 Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku 

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

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 


