
Protokół nr 10/11 

z obrad X sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 8 sierpnia 2011 roku 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku  

 

Obrady sesji rozpoczęto o godz. 9.00. 

W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 14, tj. 93,34% (zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy – Pan Marian Kuś, 
2. Skarbnik Gminy – Pani Mirosława Witczak. 
3. Sołtysi –  22  osób 

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu). 
 

Przebieg sesji: Posiedzenie rozpoczęto o godz. 9.00. 

Obrady X sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący 

Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał radnych, Pana Wójta oraz sołtysów. 

Następnie na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy 14 radnych, 

co stanowiło kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14  

ustawy o samorządzie gminnym (DzU nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). Przedstawił 

propozycję zmiany w  porządku obrad polegającej na wykreśleniu z pkt. 7 ppkt a) „Podjęcie 

uchwał budżetowych w sprawie: a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Przyłęk na lata 2011-2016 – projekt nr 3”. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają 

uwagi i wnioski do przedłożonego radnym porządku obrad. Radni nie mieli uwag ani zapytań. 

Przewodniczący przeprowadził głosowanie jawne. W wyniku przeprowadzonego głosowania 

stwierdził, że porządek obrad X sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie  

i przedstawia się następująco: 

  

1. Otwarcie sesji 
 
2. Przyjęcie porządku obrad 
 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. IX, sesji 
 
4. Wnioski i opinie Komisji Rady 



 
5. Podjęcie uchwały w sprawie "Wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk  
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w latach 2011 – 2014" – projekt nr 1 
 
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 
2011– projekt nr 2 
 
7. Podjęcie uchwały budżetowej w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 
rok 2011 – projekt nr 4  
 
8. Zapytania i interpelacje 
 
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 
 
10. Zamknięcie obrad 
 
 
Ad. 3. 

 

Rada Gminy (w głosowaniu jawnym) przyjęła jednogłośnie protokół z IX sesji.  

 

Ad. 4. 

 Elżbieta Madejska zapoznała radnych z opinią zawartą w protokole  

nr 8/2011 z posiedzenia komisji odbytego 2 sierpnia 2011 roku. Ewa Molenda, 

przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przedstawiła zebranym wnioski i opinie 

zgodnie z protokołem nr 8/2011 z dnia 3 sierpnia 2011 roku. Teresa Woźniak jako 

przewodnicząca odczytała wnioski z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego 1 sierpnia 

2011 roku na podstawie protokołu nr 8/11.  

Ad. 5. 
  

Wójt wyjaśnił radnym, że przedłożony projekt uchwały nr 1 został opracowany 

zgodnie z art. 5a ust. 2 znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego 

 i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (DzU z 2010 r. Nr 234 poz. 1536). Program ma 

na celu sprecyzowanie zakresu współdziałania oraz określa czytelne reguły współpracy  

i zakres zadań merytorycznych. Nadmienił, że program był poddany konsultacjom poprzez 

ogłoszenie na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 

Urzędu Gminy informacji o konsultacjach, - elektroniczne zapytanie o uwagi i opinie. Po 

wejściu w życie tego programu Gmina będzie musiała zabezpieczyć środki na jego realizację 



w budżecie gminy na rok 2012. Następnie prowadzący obrady zwrócił się do radnych  

z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do przedłożonego projektu uchwały. Radni nie mieli 

uwag. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę 

nr 65/X/11 w sprawie „Wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 

2012-2015” 

 

Ad.6. 

 Wójt Gminy poinformował, że w przedłożonym projekcie uchwały nr 2 wysokość 

kredytu długoterminowego - 1 046702 zł wynika z budżetu gminy na 2011 r.  

Prawdopodobnie ulegnie zmianie (pomniejszenie) plan zadań inwestycyjnych o zadanie pod 

nazwą „Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez remont  

i adaptację budynku szkolnego w  Rudkach na dom kultury” (ponieważ nie został jeszcze 

rozpatrzony wniosek w Urzędzie Marszałkowskim z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich. Zadanie może zostać przesunięte na rok 2012). Prowadzący obrady zapytał 

radnych czy mają pytania w tej sprawie. W związku z tym, iż radni nie zgłaszali uwag ani nie 

zadawali pytań przystąpił do procedury jawnego głosowania projektu uchwały nr 2.  

W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 

66/X/11 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym 2011. 

 

Ad. 7. 

Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011  

– projekt nr 4. Zmniejszono dochody budżetu Gminy o 18 727 zł i ustalono dochody  

w łącznej kwocie 17 932 736,53 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 16 133 290,53 zł,  

b) majątkowe w wysokości 1 799 446 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy również  

o 18 727 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 18 993 118,65 zł, z tego:  

a) bieżące w kwocie 15 429 886,65 zł, b) majątkowe w wysokości 3 563 232 zł. Zmniejszono  

wydatki inwestycyjne o 9227 zł. Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 3 513 388 zł.  

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt (wynosi 1 060 382,12 zł) sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 501 902 zł, pożyczki zaciąganej  

z WFOŚiGW na kwotę 310 tys. zł i innych źródeł, tj. wolne środki w wysokości 248 480,12 

zł.  Przychody po wprowadzonych zmianach stanowią kwotę1 605 182,12 zł z następujących 

tytułów: kredytów w kwocie 1 046 702 zł, pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW w kwocie  

310 000 zł i inne źródła (wolne środki) 248 480,12 zł. Ustalono rozchody w kwocie 544 800 



zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów – 508 400 zł, b) spłaty 

otrzymanych pożyczek w kwocie 36 400 zł. Następnie szczegółowo omówiła Plan dochodów 

budżetowych na rok 2011 – zmiany, tj. Tabela nr 1 do projektu uchwały nr 4 oraz Plan 

wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011 – zmiany, tj. Tabela nr 3 do projektu 

uchwały nr 4. Radni nie zadawali pytań.  

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę  

nr 67/X/11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011. 

 

Ad. 8. – 9. 

 Przewodniczący Rady Gminy ponowił prośbę dotyczącą zabezpieczenia budynku  

po byłym przedszkolu w Grabowie nad Wisłą, w którym mieszka 1 rodzina. Wójt stwierdził, 

że jeśli tylko znajdą się wolne środki w budżecie Gminy, to budynek zostanie zabezpieczony 

w roku bieżącym. Dodał, iż ze względu na liczne potrzeby w 2011 r. zakupiono tylko 9 

samochodów żużla stalowniczego na drogi. Należałoby w roku 2012 zaplanować mniej na 

inwestycje drogowe, a więcej na zakup kruszywa z uwagi na duże zapotrzebowanie. Środki są 

również niezbędne na rozebranie budynku w Łagowie, remont świetlicy w Załazach, Lucimi, 

budynku w Ławeczku Starym (jeśli nie uda się go sprzedać). Przekazał informację o 

zwiększeniu majątku Gminy o 45 tys. zł w związku z notarialnym przejęciem w formie 

darowizny gruntów i budynków w Helenowie.  

 Pani Jeżewska zgłaszała problem bezpieczeństwa na drogach powiatowych 

wynikającego z zarośniętych rowów (brak widoczności na zakrętach).  

Wójt przekazał, że zgłosi tę sprawę Panu Mirosławowi Madejskiemu, członkowi 

Zarządu Powiatu Zwoleńskiego, aby interweniował u Starosty. Jednocześnie poinformował  

o przeprowadzonej przez NIK kontroli dróg jednostek samorządu terytorialnego pod 

względem bezpieczeństwa – stwierdzono nieprawidłowości w 85 procent gmin (brak 

oznakowania, prowadzenia książek dróg i mostów oraz ich przeglądów). W związku z tym 

należy szukać środków i zabezpieczyć je w budżecie Gminy na oznakowanie dróg. Przekazał 

również o rozstrzygniętym przetargu na dowóz młodzieży, w wyniku którego wygrał jako 

jedyny oferent PKS Radom, który obniżył cenę do 64 zł od ucznia miesięcznie.  

Ponadto poinformował, że:  

– autobus Gminy będzie woził uczniów do szkół jeszcze w roku szkolnym 2011/2012.  

– tworzenie Gospodarki Komunalnej to decyzja Rady Gminy. Początek działalności takiej 

jednostki wiąże się ze zwiększonymi kosztami zakupu sprzętu (koparka, ciągnik z przyczepą), 



zatrudnienia i przystosowania istniejącego budynku. Trzeba opracować dokumentację  

o utworzeniu (statut i uchwałę). Prawdopodobnie nie uda się tego zrobić od 1 stycznia 2012 r. 

– od 15 września należałoby włączyć oświetlenie uliczne, aby w ramach gwarancji (do końca 

października) usunąć zauważone usterki. Od 1 listopada 2011 r. Gmina musi podpisać umowę 

na konserwację oświetlenia ulicznego na całym terenie gminy. 

– w dalszym ciągu nie wszędzie są odbierane śmieci. Po kolejnej interwencji mają przyjechać 

przedstawiciele firmy wywożącej śmieci do UG, aby z pracownikiem Gminy dotrzeć w te 

miejsca. W sierpniu i listopadzie nastąpiła zmiana terminu wywozu śmieci, o którym 

mieszkańcy zostaną powiadomieni. 

– zakupiono kręgi do Mierziączki. 

 Dariusz Dusiński wypowiedział się w sprawie działek zabranych pod budowę drogi 

powiatowej i prosił o pomoc radcę prawnego w celu zgłębienia tego tematu, a wszystkich 

zgromadzonych o zgłaszanie rzeczywistych potrzeb finansowych na poszczególne zadania 

mające wpływ na kształtowanie budżetu Gminy na rok 2012 r. 

Beata Kędzierska zwróciła uwagę na powstawanie dziur na drogach powiatowych  

po upływie miesiąca od uzupełnienia ubytków w nawierzchni i pytała, jakie gwarancje daje 

firma wykonująca takie remonty. Wójt wyjaśnił, że dziury na połatanej drodze powstają  

w nowych miejscach. Starostwo Powiatowe będzie po raz drugi takie ubytki uzupełniać 

(łatanie odbywa się dwa razy w roku). 

Irena Koniarz zapytała, co dalej z remontem remizy strażackiej w Ignacowie. Wójt 

zasygnalizował bierne zachowanie strażaków. Nie pofatygowali się oni, żeby przyjechać  

do Gminy uzgodnić i zaplanować wyjazd w sprawie chociażby zakupu płytek podłogowych. 

Radni dyskutowali nad propozycją, przedstawioną przez Wojciecha Szmajdę,  

o sporządzeniu map z zaznaczeniem wykonanych dróg asfaltowych dla radnych.  

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

w Przyłęku – Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie – zamknął obrady X sesji  

 VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 12.00. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


