
Protokół nr 48/2014 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 14 listopada 2014 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z listą obecności stanowiącą 

załącznik do oryginału protokołu). 

Obrady rozpoczęto o godz. 10.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

3. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

4. Mirosław Madejski – Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego  

5. Sołtysi – 23 osoby  

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

 

Przebieg sesji 

Obrady XLVIII sesji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący 

Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał przedstawicieli władz gminnych, radnych 

oraz pozostałych zebranych. Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy 

15 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 

14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594. z późn. zm.). Na wniosek Wójta 

zaproponował, aby do porządku dziennego obrad po punkcie 3 wprowadzić dodatkowo punkt 3a 

„Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒2025  

– projekt nr 2”. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad. 

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie jawne 

wniosek Wójta Gminy. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

propozycję zmiany. Porządek obrad po zmianie przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie wniosków w sprawie zmian do porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 



3a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒2025 

– projekt nr 2 

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

projekt nr 1 

5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

6. Zapytania i interpelacje 

7. Wolne wnioski 

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

 

Ad. 3. 

 Przewodniczący Rady poinformował, że do dnia sesji nie wpłynęły zastrzeżenia ani uwagi  

do sporządzonego protokołu. Zapytał, czy radni mają uwagi bądź zgłaszają poprawki do protokołu  

z poprzedniej sesji. Nie było zgłoszeń, wobec czego Przewodniczący Rady stwierdził, że protokół  

z XLVII sesji uważa się za przyjęty. 

 

Ad. 3a.–4. 

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

‒ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk na lata 2014‒2025 i załączniku nr 2 ‒ Wykaz 

przedsięwzięć do WPF na lata 2014‒2015 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 2 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk.  

Wyjaśniła radnemu Dariuszowi Dusińskiemu, iż tabela 1.1.5 obrazuje dotacje na zadania 

własne i zlecone. W roku 2014 plan dotacji ulegał zwiększeniu na podstawie decyzji Wojewody 

Mazowieckiego. Dotacje na lata następne są prognozowane i będą ulegać zmianie po otrzymaniu 

decyzji od Wojewody Mazowieckiego bądź z Urzędu Marszałkowskiego.  

Następnie przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej na 2014 r. ‒ projekt 

uchwały nr 1, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 2700 zł. Ustalono dochody o łącznej 

kwocie 20 844 686,69 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 2700 zł i ustalono wydatki  

o łącznej kwocie 24 084 264,61 zł. Nie ulega zmianie kwota wydatków inwestycyjnych w wysokości 

3 604 030 zł. Deficyt pozostaje bez zmian i wynosi 3 239 577,92 zł, który zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z: a) kredytów – 2 914 200 zł, b) innych źródeł (wolne środki)  

– 325 377,92 zł. Przychody również pozostają bez zmian, tj. 3 425 377,92 zł z następujących tytułów: 

a) kredytów – 3 100 000 zł, b) innych źródeł (wolne środki) – 325 377,92 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. Zwiększono plan dochodów 

 o 2700 zł na realizację projektu „Równy start dla wszystkich. Program wyrównywania szans 



edukacyjnych w szkołach na terenie województwa mazowieckiego”. Zwiększono również plan 

wydatków o kwotę 2700 zł na wynagrodzenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia edukacyjne  

w ramach realizacji ww. projektu. Wprowadzono 1000 zł na wynagrodzenie dla członków komisji  

z kuratorium, biorących udział w egzaminie na stopień nauczyciela mianowanego. Zwiększono plan 

wydatków o 4000 zł na zakup paliwa do mikrobusu, który przewozi dzieci niepełnosprawne na zajęcia 

do Radomia. Zmniejszono wydatki o 5000 zł z pochodnych od wynagrodzenia. W związku z po- 

wyższymi zmianami ulega zmianie 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.  

Radni nie mieli pytań. 

Prowadzący obrady przeprowadził kolejno głosowanie jawne projektów uchwał nr 2 i 1,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie: Uchwałę nr 294/XLVII/14 w sprawie zmiany 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014‒2025 i Uchwałę nr 295/XLVII/14 w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2014. 

 

Ad. 5. 

Wójt Gminy przedstawił informacje o działalności międzysesyjnej od 30 października 2014 r. 

do 14 listopada 2014 r. W związku z przekazywaną nieprawdziwą informacją na wiejskim zebraniu  

w Łaguszowie w siedzibie Koła Gospodyń Wiejskich w sprawie zadłużenia Gminy wyjaśnił 

wszystkim zebranym, że na dzień 14 listopada 2014 r. zadłużenie Gminy wynosi 191 900 zł, w tym: 

kredyt 96 000 zł oraz pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie 95 900 zł. Gmina będzie zaciągać kredyt na bieżące zadania inwestycyjne 

przypadające do zapłaty w grudniu. Pod koniec listopada dopiero dowiemy się, w jakiej wysokości 

będzie zaciągany kredyt. Zadania inwestycyjne praktycznie są już zakończone oprócz Załaz ‒ tam 

prace są w trakcie wykonywania. Trwają również prace związane z urządzeniem miniplaców zabaw 

przy 4 szkołach podstawowych. Zgłoszone drogi do równania zostaną jeszcze zrobione do zimy, m.in. 

droga do Okrężnicy w kierunku Rudy do trasy powiatowej, w kierunku Mierziączki do Wysocina,  

w Okrężnicy koło p. Szewczyka, przez las w kierunku Andrzejowa. Zaznaczył, że sołtys z Pająkowa 

odmówił równiarkę ze względu na remont linii wysokiego napięcia, przy którym zniszczono drogi, 

łąki i przepust. Zniszczenia mają być naprawione przez wykonawców remontu linii energetycznej.  

Oznajmił, że w przyszłym tygodniu pracownicy Urzędu Gminy pod kierownictwem p. Leszka 

Rutkowskiego, Kierownika Referatu Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa, Spraw 

Obywatelskich i Ochrony Środowiska, będą spisywać numery słupów w celu wykonania projektu 

oświetlenia ulicznego III etap przez inną chętną osobę niż dotychczasowy projektant. 

Z uwagi na akcje zrywania afiszy i plakatów wyborczych podjęta została decyzja o włączeniu 

oświetlenia od godz. 16.00 do 7.00 rano do 17 listopada 2014 r.  



Apelował do zebranych, aby jak największa liczba osób poszła do głosowania. Prosił  

o zwrócenie szczególnej uwagi na Sejmik Województwa Mazowieckiego, gdyż Adam Struzik, 

Marszałek Województwa Mazowieckiego, wywalczył częściowe zniesienie „Janosikowego”. 

Janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części 

swoich dochodów na rzecz biedniejszych. Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy  

o „Janosikowym”, dotyczące województw samorządowych, są niezgodne z konstytucją, ponieważ nie 

określają żadnych granic wpłat do budżetu. Przepisy przestaną obowiązywać po 18 miesiącach od 

ogłoszenia wyroku. W budżecie Samorządu Województwa Mazowieckiego pozostawać więc będzie 

pula środków, która może wrócić na tereny gmin i powiatów z przeznaczeniem na budowę dróg. 

Najpierw jednak będzie spłacany kredyt zaciągnięty na bieżącą działalność, bo wpływające środki 

zostawały przeznaczane na wypłatę „Janosikowego”. 

Wójt prosił Ryszarda Bieniasa o udostępnienie sali w Łagowie na zebranie p. Adama Ozgi 

 –kandydata na Wójta z mieszkańcami.  

Skorygował błędnie przekazywaną informację krążącą wśród mieszkańców Załaz. 

Kategorycznie stwierdził, że Gmina przeznaczyła fundusze w formie dotacji na termomodernizację 

ośrodka zdrowia w Załazach z własnego budżetu. Ponieważ p. Kierownik SP ZOZ Gminy Przyłęk 

otrzymała w dzierżawę ten budynek od Gminy, musiała wykonać to zadanie inwestycyjne i wykonała 

je, ale w ramach przekazanych gminnych środków. Gmina również sfinansowała termomodernizację 

świetlicy w Załazach z własnych środków. 

Poinformował o przesłaniu radnym i przekazaniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w dniu  

13 listopada 2014 r. projektów budżetu na 2015 r.  

 

Ad. 6.–8. 

 Mirosław Madejski kończąc IV kadencję radnego Rady Powiatu Zwoleńskiego, przedstawił 

podsumowanie czteroletnich dokonań Starostwa Powiatowego w Zwoleniu. W okresie tym 

zrealizowane zostały zadania inwestycyjne za 44 mln zł, w tym z projektów unijnych wykorzystano 

35 mln zł. Największą inwestycją była budowa budynku dydaktycznego i hali sportowej w Zespole 

Szkół Rolniczych na ogólną wartość 15 mln zł, z czego 9,4 mln zł pozyskano ze środków unijnych,  

1 mln zł od Ministra Kultury Fizycznej i wkład własny wynoszący 4,6 mln zł. Wykonywano również 

inwestycje drogowe za kwotę 12,4 mln zł, w tym: przebudowę 32,5 km dróg powiatowych o wartości 

11,7 zł mln zł i 6 km chodnika za 0,7 mln zł. Inwestycje nie są tak widoczne, ponieważ na terenie 

powiatu jest 240 km dróg. Częstotliwość ich remontu nie jest zadowalająca. Występują kilkuletnie 

zaniedbania z uwagi na brak środków. Drogi powiatowe są wykonywane w innym standardzie, bo są 

to drogi główne, przelotowe inaczej obciążone niż drogi gminne. Koszt budowy tych dróg na odcinku  



1 km o szerokości 5‒5,5 m stanowi kwotę 360 tys. zł. Pan Wójt Gminy na bieżąco wykonuje remonty 

dróg, to teraz będzie trochę pomagał powiatowi w ramach współfinansowania zadań mimo, iż do tej 

pory partycypował. Realizowano zadania, których nie widać, ale będzie widać. Jest to informatyzacja 

wszystkich podległych jednostek organizacyjnych łącznie ze Starostwem, która pochłonęła 9,6 mln zł. 

Kwota niewyobrażalna, z wkładem własnym wynoszącym tylko 484 tys. zł. Ponieważ Powiat 

Zwoleński jest liderem, jeśli chodzi o działania typu informatycznego, dlatego mógł skorzystać  

ze środków, tj. 700 tys. zł na działanie innowacyjna gospodarka. W ramach tego działania  

740 gospodarstw domowych zostało wyposażonych w laptopy, drukarki i bezpłatny dostęp  

do internetu. 202 jednostki podległe nie tylko powiatowi, ale też naszej Gminie dostały komputery. 

Szkoły z naszego terenu otrzymały 60 komputerów i jeszcze otrzymają 30 szt. Praktycznie wszystkie 

sale komputerowe zostały wyposażone w nowy sprzęt komputerowy a dzieci mają do nich łatwy 

dostęp. Nie zapominając o zdrowiu mieszkańców, poczyniono działania dzięki środkom z UE  

– 1,7 mln zł na informatyzację szpitala i przychodni. Dzięki niej pacjenci będą mogli się 

elektronicznie rejestrować, sprawdzać, jaki jest dostęp do lekarza, jak długa kolejka oczekiwania.  

Z mechanizmu norweskiego jest wykonywana kompleksowa termomodernizacja i wszystko to, co jest 

związane z emisją ciepła, a mianowicie docieplenie poprzez wymianę okien, wymiana ogrzewania  

i oświetlenia na ogólną wartość zadania w wysokości 2 mln zł. Termin wykonania: do maja 2015 r. 

Został złożony wniosek na 4,5 mln zł, który został merytorycznie dobrze oceniony na remont 

wewnątrz szpitala. Na doprowadzenie budynku szpitala do pewnych standardów jest czas do grudnia 

2016 r., w przeciwnym razie nie będzie mógł on funkcjonować. Wykonano również wiele większych  

i mniejszych przedsięwzięć, które nie powstałyby przy złej współpracy z samorządami. Podziękował 

za dobrą współpracę z Zarządem Powiatu Wójtowi Gminy, Radzie i sołtysom.  

 Wojciech Szmajda podziękował przedmówcy Mirosławowi Madejskiemu, członkowi Zarządu 

Powiatu Zwoleńskiego, za współpracę oraz za przekazanie obszernych informacji, które dały szerszy 

ogląd na pracę Rady Powiatu, i prosił, aby przekazał podziękowania za współpracę Staroście  

i Zarządowi Powiatu Zwoleńskiego.  

Zenon Marsula prosił o utwardzenie drogi na odcinku 800 m.b. Pająków – Piskorów.  

Wójt Gminy stwierdził, iż to zadanie będzie ujęte w budżecie 2015 roku na utwardzenie  

ww. odcinka drogi kruszywem. 

 

Ad. 7. 

Maria Jeżewska w imieniu swoim i mieszkańców Grabowa nad Wisłą skierowała 

podziękowania za dobrą współpracę do Wójta Gminy, Rady Gminy oraz wszystkie zadania, które 

zostały wykonane dla tej miejscowości. 



Teresa Talaga również złożyła podziękowania dla władz gminnych za przeprowadzone 

zadania inwestycyjne w czasie VI kadencji. 

Wojciech Szmajda jako Przewodniczący Rady Gminy skierował słowa podziękowania  

i uznania do Wójta Gminy za zaangażowanie, równomierny rozwój Gminy (w każdej miejscowości 

powstawały mniejsze lub większe inwestycje), poważne podejście do wszystkich zgłaszanych spraw, 

uczestnictwo w komisjach stałych Rady Gminy, dzięki którym można było wspólnie wypracować 

kompromisy podczas tych debat.  

Radzie Gminy podziękował za zapoznawanie się na posiedzeniach komisji z bieżącymi 

zagadnieniami, co pozwoliło na zgodne, szybkie i sprawne przeprowadzanie sesji.  

Słowa uznania skierował również do Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy i wszystkich 

pracowników, z którymi Rada na co dzień współpracowała.  

Sołtysom podziękował za wszystkie zgłaszane opinie, wnioski, uwagi i spostrzeżenia 

przydatne przy podejmowaniu decyzji w danej sprawie. 

Wojciech Szmajda stwierdził, że powinniśmy właściwie wszyscy sobie nawzajem 

podziękować.  

Wszystkim kandydującym na następną kadencję życzył sukcesów, dodając, że za dobrą pracę 

otrzymają uznanie od mieszkańców poprzez ponowny ich wybór.  

Wójt Gminy podziękował Radzie za miłą, dobrą atmosferę, zgodną współpracę z organem 

wykonawczym, bo zgoda buduje, a niezgoda rujnuje. Życzył sobie, aby radni kończący VI kadencję 

otrzymali mandat w 100 procentach na następną, VII kadencję. Podziękował pracownikom Urzędu 

Gminy: Danucie Bocian – Sekretarzowi Gminy, Mirosławie Witczak – Skarbnikowi Gminy, 

Mirosławowi Madejskiemu – Kierownikowi Referatu Oświatowo-Gospodarczego, a zarazem 

członkowi Zarządu Powiatu w Zwoleniu, Wojciechowi Szmajdzie – Przewodniczącemu Rady, 

przewodniczącym komisji stałych Rady Gminy oraz sołtysom za dobrą coroczną współpracę. 

Odczytał, a następnie wręczył na pamiątkę oprawę gratulacyjną z podziękowaniami Wojciechowi 

Szmajdzie, Przewodniczącemu Rady Gminy VI kadencji. Wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy 

wręczali radnym i sołtysom na pamiątkę oprawy gratulacyjne (dla wszystkich pań dodatkowo  

po róży). Szczególne podziękowania otrzymała Danuta Bocian i Mirosława Witczak. Od Rady Gminy 

podziękowania otrzymała również osoba obsługująca Radę. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, Wojciech 

Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady XLVIII sesji VI kadencji Rady Gminy 

Przyłęk o godz. 12.00. 



Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


