
Protokół nr 57/10 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 28 października 2010 roku 

w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 

 

Stan Rady Gminy w Przyłęku – 14 radnych. 

W sesji uczestniczyło 12 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.  

Obrady rozpoczęto o godz. 8.00, a zakończono o godz. 10.00. 

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

Witczak – Skarbnik Gminy i Mirosław Madejski – Zastępca Wójta. 

Zaproszeni goście: Dariusz Piątek – Wicewojewoda Mazowiecki, Sławomir Knieć  

– p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zwoleniu, Bogumił Ferensztajn – radny Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego.  

 

Otwarcia LVII sesji Rady Gminy w Przyłęku dokonał Wojciech Szmajda, 

przewodniczący Rady Gminy. Stwierdził, że jest kworum zdolne do podejmowania uchwał, a 

potem przedstawił zmiany do porządku obrad poprzez wprowadzenie dodatkowych punktów 

takich jak: Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru 

podatku rolnego na 2011 r. – projekt nr 2 oraz Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy. 

Prowadzący obrad poddał pod głosowanie zmiany do porządku obrad. Rada Gminy przyjęła 

jednogłośnie następujący porządek obrad wraz ze zmianami:  

 

1. Otwarcie sesji 

2. Zatwierdzenie porządku obrad 

3. Wystąpienie zaproszonych gości 

4. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2009 r. 

przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy 

5. Przyjęcie protokołu z poprzednich, tj. LV i LVI, sesji  

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Narkomanii 

7. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy 

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii – projekt nr 1  



9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego  

na 2011 r. – projekt nr 2  

10. Podjęcie uchwały budżetowej 

11. Wnioski i zapytania 

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania 

 

Ad. 3. 

Dariusz Piątek, Wicewojewoda Mazowiecki, odczytał postanowienie prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej z 14 października 2010 r. o nadaniu odznaczenia na wniosek 

Wojewody Mazowieckiego za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej panu 

Wojciechowi Szmajdzie. Wręczył zasłużonemu Brązowy Krzyż Zasługi i pogratulował mu. 

Gratulacje złożyli również: Wójt Gminy, Zastępca Wójta i zaproszeni goście. 

Wojewoda Mazowiecki podziękował za zaproszenie – to dobra okazja, by spotkać się  

z mieszkańcami Gminy. Podziękował przedstawicielom samorządu, tj. Wójtowi Gminy, 

Przewodniczącemu Rady Gminy oraz Zastępcy Wójta, za wkład pracy poniesiony podczas 5 fal 

powodziowych na Wiśle stwarzających zagrożenie dla Lucimi. Zmuszeni byli działać w tak 

trudnej sytuacji z pomocą strażaków zawodowych i ochotniczych. Dbali oni o to, aby przecieki 

wału nie spowodowały jego przerwania. Zadanie to wykonali na szóstkę. Nadmienił, że na 

terenie południowego Mazowsza w sąsiedniej gminie Janowiec fala powodziowa przerwała 

wały. Dzięki szybkiemu działaniu Wójta Gminy Przyłęk i temu, iż potrafili oni współpracować 

z władzami wojewódzkimi, jako pierwsi uzyskali pomoc finansową na wypłatę odszkodowań 

dla ludzi i na odbudowę zniszczonej przez powódź infrastruktury drogowej. Kończąc swoją 

wypowiedź, podziękował za zaangażowanie mieszkańcom, którzy jako wyborcy będą mieli 

okazję docenić słuszne i właściwe przeprowadzenie działania władz samorządowych – byli 

najlepsi spośród sześciu samorządów. 

Bogumił Ferensztajn stwierdził, że jako radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

stara się udzielić pomocy tym, którzy prowadzą dobre i sprawne działania w sposób 

przekonujący. Poinformował o tym, że w 2010 r. kryzys dotknął Polskę, Unię Europejską, a 

także i Urząd Marszałkowski przez spadek dochodów. Jeśli tylko sytuacja finansowa się 

poprawi, powrócą do instrumentów wsparcia gmin o najniższych dochodach. Podziękował za 

wspieranie i dobrą współpracę, a w następnej kadencji życzył obrad w tym samym gronie. 



Wójt Gminy podziękował Wicewojewodzie za trud i troskę podczas powodzi, kiedy to 

prawie codziennie przed pracą był w Lucimi, aby sprawdzić i mieć na bieżąco ogląd zaistniałej 

sytuacji. Nadmienił, że skierowane przez Gminę pismo do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

i Administracji bardzo szybko przyniosło rezultat w postaci 580 tys. zł. Ponadto obiecało  

na początku przyszłego roku promesę na remonty następnych dróg w Borowcu i Lucimi. 

Podziękował między innymi za przydzielenie 2 agregatów prądotwórczych, 2 łodzi, pomp 

pływających i zapytał, czy będzie planowane podwyższenie drogi powiatowej Lipiny – 

Lucimia (droga ewakuacyjna). 

Podziękowania Wicewojewodzie w imieniu mieszkańców złożył również Wojciech 

Kramek – sołtys z Lucimi. 

Wicewojewoda przekazał, że chcą i będą inwestować w dobrych gospodarzy. Wyjaśnił,  

że jest porozumienie w sprawie okolenia wałem domostw w Lucimi, a droga dojazdowa będzie 

biegła od wału w górę do drogi powiatowej. Żegnając się, życzył zebranym owocnych obrad. 

 

Ad. 4. 

 Elżbieta Madejska odczytała opinię Wojewody w sprawie złożonych oświadczeń 

majątkowych za 2009 rok przez Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy. Wynik analizy tych 

oświadczeń był bez uwag. Następnie Marian Kuś odczytał pismo Naczelnika Urzędu 

Skarbowego w Lipsku, dotyczące złożonych oświadczeń majątkowych za 2009 rok przez 

Skarbnika Gminy oraz Dyrektora SPZOZ Gminy Przyłęk. Nie stwierdzono nieprawidłowości. 

 O przedstawienie analizy oświadczeń majątkowych za 2009 rok radnych i pracowników 

Urzędu Gminy poproszono pana Sławomira Kniecia – p.o. Naczelnika Urzędu Skarbowego  

w Zwoleniu, który na wstępie przypomniał, że funkcje kontrolne winny sprawować te osoby,  

do których składane są oświadczenia. Funkcja urzędów skarbowych to funkcja II rzędu, ale ma 

dużo możliwości, gdyż posiada szerszą bazę danych, np. informacje o spadkach i darowiznach. 

Stwierdził, że analiza oświadczeń majątkowych za 2009 rok jest precyzyjna, imienna ze stanem 

faktycznym, ale nie jest to czynność kontrolna. Dodał, że ustawa przewiduje wystąpienie  

z wnioskiem o kontrolę oświadczeń majątkowych do Urzędu Kontroli Skarbowej. Szczegółowo 

omówił popełnione błędy, a następnie przekazał analizę oświadczeń majątkowych za 2009 rok  

na piśmie. 



Ad. 5. 

Rada Gminy w Przyłęku bez uwag i zastrzeżeń jednogłośnie przyjęła protokoły, tj. LVI  

i LVII, sesji. 

Ad. 6. 

 Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Narkomanii w roku bieżącym złożył Mirosław Madejski, jej 

przewodniczący. Poinformował, że komisja działa w siedmioosobowym, niezmienionym 

składzie. W roku 2010 dysponuje środkami w wysokości 88 104 zł. Są to środki pochodzące od 

przedsiębiorców ze sprzedaży napoi alkoholowych na podstawie wydanych zezwoleń  

i wydatkowane zgodnie z załącznikiem „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 r., zatwierdzonego przez 

Radę Gminy. Do tej pory rozdysponowano 69 703 zł, m.in. na spektakle dotyczące 

alkoholizmu i narkomanii – 7490 zł. Wójt zatrudnił dwóch psychologów, którzy przyjmują dwa 

razy w tygodniu w Ośrodku Zdrowia w Załazach – 9 010,10 zł (z doradztwa usług korzystają 

nie tylko osoby z rodzin patologicznych, ale i z innymi problemami rodzinnymi). Zapewniono 

wyjazd dzieci na kolonie z rodzin patologicznych, aby odreagowały sytuację rodzinną  

i dostrzegły komfort życia bez nałogu – 27 390 zł dla 34 dzieci. Przeprowadzono fachowe 

szkolenie dla 14 sprzedawców, które uświadomiło im zagrożenia, jakie niesie ze sobą sprzedaż 

alkoholu nieletnim – 1 tys. zł. Część środków przeznaczono na pomoc rzeczową, zakupywaną 

dla wybranych rodzin z problemami alkoholowymi przez pracowników GOPS-u, tj. pościel, 

ubrania, buty itp. – 499,97 zł; szkolenia dla członków komisji – 5 320 zł; wynagrodzenia dla 

członków komisji – 4069,40 zł (9 posiedzeń komisji); delegacje na szkolenie – 1424 zł; 

wyposażenie pomieszczenia na prowadzenie działalności – 12 499,53 zł; zakupiono broszury  

i materiały związane z alkoholizmem dla pedagogów i policji – 1000 zł. 

Ad. 7. 

 Ewa Molenda przedstawiła pozytywną opinię do projektów uchwał oraz opinię  

w sprawie podłączeń do istniejących nitek wodociągowych na podstawie protokołu nr 43/2010 

z posiedzenia połączonych Komisji Budżetowej i Gospodarczo-Oświatowej odbytej  

25 października 2010 r.  

Następnie Zbigniew Suchecki, zastępca przewodniczącej, odczytał wnioski z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej odbytego 26 października 2010 r. 



Ad. 8. 

 W związku ze zwiększeniem wpływu środków o 7 tys. zł po stronie dochodów  

ze sprzedaży alkoholu przedłożono Radzie Gminy projekt uchwały nr 1, w którym to dokonano 

zmian, zwiększając wydatki o 7 tys. zł zgodnie z załącznikiem „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

w Gminie Przyłęk na 2010 r.” – informację tę złożyła Mirosława Witczak. W wyniku 

przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 378/LVII/10  

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego uchwałą nr 328/XXXXVII/09 

z dnia 22 kwietnia 2010 r. zmienionego uchwałą 354/LI/10 z dnia 22 kwietnia 2010 r., uchwałą 

364/LIII/10 z dnia 30 czerwca 2010 r. i uchwałą 369/LIV/10 z dnia 18 sierpnia 2010 r. 

Ad. 9.  

 Wójt Gminy odczytał radnym Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  

z dnia 19 października 2010 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech 

kwartałów 2010 r., zamieszczonego w M.P. nr 76 poz. 650. Wzrosła ona w stosunku do roku 

poprzedniego o 3,54 zł z kwoty 34,10 zł do 37,64 zł. Zaproponował obniżenie ceny skupu żyta 

do kwoty 34,10 zł, tj. do takiej samej, jaka obowiązywała w roku bieżącym (podatek rolny 

stanowić będzie 85,25 zł za 1 ha), i poinformował, że w związku z tym został radnym 

przedstawiony projekt uchwały nr 2. Prowadzący obrady prosił o zgłaszanie innych propozycji. 

Z uwagi na brak innych wniosków przystąpił do procedury głosowania projektu uchwały nr 2.  

W wyniku przeprowadzenia głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 

379/LVII/10 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 r. 

 

Ad. 10. 

 Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany do budżetu Gminy w 2010 r.,  

m.in. zmniejszono wartość zadania inwestycyjnego „Budowa garażu na agregat prądotwórczy”  

o 38 tys. zł, zlikwidowano zadanie „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy PSP  

w Babinie” o wartości 30 tys. zł, zlikwidowano zadania: „Przebudowa drogi gminnej Zamość 

Nowy – Mszadla Dolna” na kwotę 250 tys. zł, „Przebudowa drogi w miejscowości Wysocin 

Górny” – 90 tys. zł oraz „Przebudowa drogi gminnej w Łagowie” – 20 tys. zł. Zlikwidowano 

zadanie „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy – 50 tys. zł. Wójt wyjaśnił, że przetarg  



na przebudowę drogi w Wysocinie ma niepomyślne zakończenie, gdyż jedyny oferent 

przedstawił zaporową cenę – 224 tys. zł. Zadanie to zostanie wykonane w latach następnych  

w pierwszej kolejności. Ponadto zabezpieczono dodatkowo środki na oświetlenie uliczne  

w wysokości 50 tys. zł. Wprowadzono dotację celową (64 966 zł) na pomoc materialną  

o charakterze socjalnym dla uczniów. Zmniejszono kwotę dotacji celowej (60 tys. zł) na 

dożywianie uczniów po stronie dochodów i wydatków. Zwiększono wydatek na remonty dróg 

o 55 tys. zł, wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 20 tys. zł i wynagrodzenie dla 

pracowników interwencyjnych o 37 548 zł.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę  

nr 380/LVII/10 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy w 2010 roku.  

 

Ad. 11.–12. 

 Bogumił Ferensztajn podziękował za zaproszenie, dzięki któremu mógł uczestniczyć  

w obradach sesji. Zwrócił uwagę na trafną opinię opartą na podstawie prawnej Komisji Rady 

Gminy w sprawie podłączenia się do istniejącej nitki wodociągowej. Stwierdził, że wtedy, 

kiedy powstaje zadanie inwestycyjne, każdy mieszkaniec powinien się był podłączyć, a nie 

żądać podłączenia teraz, bo przepisy ulegają zmianie. 

Wójt Gminy podziękował Bogumiłowi Ferensztajnowi za dotychczasową pomoc 

finansową i wsparcie. Następnie poprosił wszystkich zebranych o przejście do sali 

gimnastycznej w celu odbycia szkolenia w sprawie „Działanie i tworzenia grup producenckich” 

przez przedstawicieli Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku  

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

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 

 


