
Protokół nr 47/09 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 31 grudnia 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. 13.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Marian Kuś – Wójt Gminy, Mirosław 

Madejski – Zastępca Wójta oraz Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy. 

 

Otwarcia XLVII 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 nagle zmarłego Eugeniusza Tworzowskiego, byłego sołtysa z Mszadli 

Dolnej. Stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi wymagane kworum do 

podejmowania prawomocnych uchwał. Przedstawił zmiany do projektu porządku obrad 

polegające na wprowadzeniu dodatkowych punktów w brzmieniu: podjęcie uchwały w sprawie 

zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk – projekt nr 2, podjęcie uchwały w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Przyłęk na lata  

2010 – 2014 – projekt nr 4 i podjecie uchwały w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego 

wynagrodzenia rocznego dla Wójta pana Mariana Kuś za 2009 rok. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania projekt porządku obrad wraz ze zmianami został 

jednogłośnie przyjęty: 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

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

4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania trybu prac nad projektem budżetu Gminy Przyłęk  

– projekt nr 1 

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Przyłęk – projekt nr 2 

6. Podjęcie uchwały budżetowej 

7. Uchwalenie budżetu Gminy na 2010 rok: 



a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Przyłęk projekcie budżetu Gminy na 2010 r. 

b) informacja Wójta Gminy w sprawie projektu budżety Gminy na 2010 r. 

c) wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

d) dyskusja 

e) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przyłęk na rok 2010 – projekt nr 3  

8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Przyłęk na lata 2010 – 2014– projekt nr 4 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla 

Wójta pana Mariana Kuś za 2009 r. – projekt nr 5 

10. Interpelacje, wnioski i zapytania 

11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania. 

 

Ad. 3. 

Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej,  

tj. XLVI, sesji. 

Ad. 4. 

Pani Mirosława Witczak, omawiając projekt uchwały nr 1 w sprawie trybu prac nad 

budżetem, który wprowadza zmianę terminu uchwalania budżetu, tj. do 31 stycznia 2010 r. 

zamiast do 31 marca 2010 r., pozostawiając inne zapisy bez zmian, wyjaśniła, że zaszła 

konieczność zmiany podstawy prawnej podjętej uchwały Nr 294/XL/2005 Rady Gminy  

w Przyłęku z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalania trybu prac nad projektem budżetu 

Gminy Przyłęk w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

Radni nie zgłosili uwag do przedłożonego projektu. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 327/XXXXVII/09 w sprawie ustalania trybu prac 

nad projektem budżetu Gminy Przyłęk. 

Ad. 5. 

Zmiany wprowadzone w projekcie uchwały nr 2 szczegółowo omówił pan Mirosław 

Madejski. Zaznaczył, że przedłożona wersja programu nie zmienia się już od trzech lat. Dokonano 

korekty załącznika do programu na rok 2010, w którym zaplanowano wydatki w wysokości  

12 tys. zł  na zatrudnienie psychoterapeuty oraz 25 tys. zł na kolonie i obozy dla dzieci z rodzin 

patologicznych. Ogółem planuje się wydatki na kwotę 75 tys. zł, która związana jest ze sprzedażą  



napoi alkoholowych na terenie Gminy (wraz ze wzrostem popytu na alkohole zwiększają się 

wpływy). Następnie prowadzący obrady przeprowadził głosowanie, w wyniku którego Rada 

Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę Nr 328/XXXXVII/09 w sprawie zatwierdzenia gminnego 

programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 

narkomanii w Gminie Przyłęk. 

Ad. 6. 

Skarbnik Gminy przedstawiła i szczegółowo omówiła wprowadzone zmiany zawarte         

w projekcie uchwały budżetowej. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy 

jednogłośnie podjęła uchwałę Nr 329/XXXXVII/09 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie 

gminy w 2009 r. 

Ad. 7. 

a) Pani Elżbieta Madejska odczytała opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

Zespół Radomiu w sprawie przedłożonego projektu uchwały budżetu na 2010 rok.  

b) Wójt Gminy mimo poinformowania zebranych o pozostawieniu planowanego budżetu na 

2010 rok w takiej formie, jaki był przedłożony w projekcie, stwierdził, że na najbliższej sesji 

będą wprowadzone zmiany następujących zadań inwestycyjnych: 

- budowa wodociągu Mszadla Dolna – Mszadla Stara – Baryczka na wartość 400 tys. zł 

- termomodernizacja Ośrodka Zdrowia w Przyłęku na kwotę 80 tys. zł (30 tys. zł dołoży SPZOZ 

Gminy Przyłęk z własnych środków) 

- remont drogi w Wysocinie Górnym (inwestycji nie udało się zrealizować w roku bieżącym, 

ponieważ żaden podmiot nie przystąpił do przetargu) nieujęty w budżecie na 2010 rok przez 

przeoczenie 

- modernizacja oświetlenia ulicznego na kwotę 500 tys. zł z trzyletnim terminem realizacji 

- nowe zadanie Zamość Stary BP (należy wystąpić o warunki do Zakładu Energetycznego) 

Przekazał, że w planie GFOŚ uwzględniona jest kwota 14 tys. zł na dofinansowanie  

(w wysokości 1000 zł) przydomowych oczyszczalni ścieków w terenie rozproszonym. 

Poinformował o sporządzeniu „Programu gospodarowania odpadami”, który zostanie 

przedłożony do akceptacji na najbliższej sesji, a po przyjęciu przez radę posłuży Gminie do 

ubiegania się o dotację na utylizację eternitu z WFOŚiGW w Warszawie. Ponadto powiedział  

o dotacji zaplanowanej w budżecie Gminy na 2010 rok: dla Gminnej Biblioteki Publicznej  

w Przyłęku w wysokości 179 tys. zł, 11 098 zł zaplanowanych jako wkład własny na Program 

Informatyzacji woj. mazowieckiego, 20 tys. zł na planowany remont chodnika przy drodze  



w Pająkowie do krzyżówek w Łagowie, który zostanie wykonany przez Starostwo Powiatu 

Zwoleńskiego. Stwierdził, że boisko przy PSP w Babinie o wartości 500 tys. zł będzie 

współfinansowane przez Stowarzyszenie „Dziedzictwo i rozwój” oraz w ramach „Programu 

Wsparcia Obszarów Wiejskich” na  odnowę wsi. Oznajmił, że Gmina ma oszczędności z tytułu 

obniżenia wskaźnika WIBOR wynoszącego obecnie 4 proc.,  

a w momencie otrzymania pożyczki z Banku Spółdzielczego w Zwoleniu wynosił on 6,5 proc. 

c) Jadwiga Skoczylas przedstawiła opinię w sprawie budżetu na 2010 r. wypracowaną na 

posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w dniu 29 grudnia 2009 r. Następnie Ewa Molenda odczytała 

wnioski i opinie zawarte w protokole nr 34/2009 z dnia 29 grudnia 2009 r. połączonych Komisji 

Budżetowej i Gospodarczo-Oświatowej.  

d) W dyskusji wziął udział Mirosław Koniarz, który miał obawy związane z ciśnieniem wody po 

podłączeniu do wodociągu planowanej w roku 2010 nitki wodociągowej z przysiółków Mszadla 

Dolna – Mszadla Stara – Baryczka. Wójt zapewnił, że wybudowanie drugiego większego 

zbiornika wody przy ujęciu wody w Załazach oraz zwiększenie przekroju rury automatycznie 

spowoduje wzrost ciśnienia. 

e) W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 330/XXXXVII/09 w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r. 

 

Ad. 8. 

Wójt Gminy przedstawił radnym projekt uchwały nr 5 i szczegółowo omówił załącznik 

do przedłożonego projektu uchwały, na podstawie którego będzie można dopiero określić stawkę 

czynszu za 1 m² wynajmowanej powierzchni mieszkaniowej. Radni nie wnosili uwag. Po 

przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, iż Rada Gminy jednogłośnie podjęła uchwałę  

Nr 331/XXXXVII/09 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem Gminy Przyłęk na lata 2010 – 2014. 

Przewodniczący obrad powitał zaproszonego na sesję pana Mieczysława Kacę, redaktora 

„Tygodnika Radomskiego”. 

 

Ad. 9.  

W związku ze zbliżającym się terminem wypłacania dodatkowego wynagrodzenia za rok 

2009, tzw. trzynastki (przedstawiony projekt uchwały nr 5), Rada Gminy podjęła jednogłośnie 

uchwałę Nr 332/XXXXVII/09 w sprawie ustalenia prawa do dodatkowego wynagrodzenia 

rocznego dla Wójta pana Mariana Kusia za 2009 rok (w pełnej wysokości). 

 



Ad. 10. 

Mirosław Koniarz prosił o dowiezienie piasku z solą na drogę w Mszadli Dolnej, 

ponieważ na krzyżówce nie można zahamować (było już 5 wypadków). Violetta Abramczyk 

również prosiła o piasek, gdyż mieszkańcy Mszadli Nowej nie mogą wjechać na drogę  

z pierwszeństwem przejazdu na krzyżówce. Andrzej Sulima poinformował o potrzebie 

wysypania piasku pod górkę na drodze w Baryczce, a Jadwiga Skoczylas prosiła o postawienie 

znaku zakazu wjazdu samochodów o dopuszczalnej ładowności 10 ton od Grabowa nad Wisłą 

do Mierziączki, ponieważ uszkadzają one nawierzchnię drogi nieprzystosowaną do przejazdu 

samochodów z większym ładunkiem. Tomasz Nędziak pytał, co ze ściekami. 

 

Ad. 11. 

Wójt, odpowiadając na pytania, przekazał, że zostaną zakupione dwa samochody piasku 

z solą, który będzie zmagazynowany na placu w Lipinach, a następnie rozwieziony przez 

kierowcę Urzędu Gminy pana Jarosława Abramczyka. Poinformował, że podmiot gospodarczy  

i każdy mieszkaniec Gminy ma obowiązek podpisania umowy na wywóz nieczystości, a on 

może wskazać tylko zakłady tym się zajmujące, tj. „ATK Kucharczyk” Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych, Zakład Usług Komunalnych w Zwoleniu oraz Zakład Gospodarki Komunalnej  

w Janowcu, woj. lubelskie. Nadmienił, że gospodarka komunalna w Gminie zostanie założona  

z chwilą wykonania oczyszczalni zrzutowej na gruntach Łagowa i Łaguszowa. Kończąc swoją 

wypowiedź, przekazał o zebraniach wiejskich zaplanowanych na pierwszy kwartał 2010 r. 

Stwierdził, że pierwsze zebranie odbędzie się w Mszadli Dolnej, ponieważ wiąże się ono  

z koniecznością wyboru nowego sołtysa. Podziękował radnym za obniżenie podatków od 

przedsiębiorców, którzy i tak mają duży udział w płaconych Gminie podatkach w porównaniu  

z tymi uiszczanymi przez rolników. Oznajmił, że ustalony podatek rolny jest dochodem 

własnym, o który Gmina musi zabiegać, gdyż możliwość pozyskiwania środków z zewnątrz jest 

uwarunkowana równoczesnym zabezpieczeniem środków własnych. Wójt złożył wszystkim 

zebranym życzenia z okazji nadchodzącego nowego roku 2010, aby nie był on gorszy, tylko 

lepszy od poprzedniego. 

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

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

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


