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Protokół nr 10/2015 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 20 listopada 2015 roku 

w sali narad Urzędu Gminy 

 

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. 9.00. 

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 

Przebieg sesji 

Obrady X sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech Szmajda, 

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał przedstawicieli władz 

gminnych oraz radnych. 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 2015 r., poz. 1515. z późn. zm.).  

 

Ad. 2. 

 Przewodniczący Rady zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego punktu 

2a. „Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy” oraz na wniosek Wójta Gminy wprowadzenie 

punktu 13a. „Rozpatrzenie projektu uchwały nr 12 w sprawie zmian w Gminnym Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. Zwrócił 

się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad.  

Radni nie zgłosili uwag.  

Prowadzący obrady poddał kolejno pod głosowanie jawne wnioski, w wyniku którego Rada Gminy 

przyjęła następujący dzienny porządek obrad ze zmianami: 

 1. Otwarcie sesji 

 2. Przyjęcie wniosków w sprawie ewentualnych zmian do porządku obrad 

 2a. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 
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3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, IX, sesji  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk 

 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie gminnego programu budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przyłęk na lata 2016‒2022 

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną 

jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2016 

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieru- 

chomości oraz zwolnień, w tym podatku 

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 7 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności  

i sposobu poboru 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 8 w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organi- 

zacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. 

12. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych 

urządzeń wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych 

13. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 9 w sprawie wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, 

rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego 

13a. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 12 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki  

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

14. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 10 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy na lata 2015–2025 

15. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 11 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2015 

16. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

17. Zapytania i interpelacje 

18. Wolne wnioski 

19. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

20. Zamknięcie obrad 

 

Głosowanie nad porządkiem obrad o wprowadzenie punktu 2a: obecnych na sali w trakcie 

głosowania 15 radnych, 15 osób głosowało za. 
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Głosowanie nad wnioskiem Wójta Gminy o wprowadzenie punktu 13a do porządku 

obrad: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 radnych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 2a. 

Elżbieta Madejska, przewodnicząca Komisji Budżetowej, odczytała kolejno protokoły z posie- 

dzeń nr 10 z dnia 28 października 2015 r i nr 11 z dnia 16 listopada 2015 r. 

Ewa Molenda, przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przedstawiła zebranym 

opinie i wnioski wypracowane na posiedzeniach w dniu 26 października 2015 r. ‒ protokół nr 10/2015  

i w dniu 10 listopada 2015 r. – protokół nr 11/2015 r. 

Teresa Woźniak jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej omówiła problemy poruszane  

na odbytym posiedzeniu w dniu 30 października 2015 r. zgodnie z protokołem nr 10/2015 i 11/2015  

z posiedzenia z dnia 12 listopada 2015 r., w którym zostały pozytywnie zaopiniowane przedłożone 

projekty uchwał na najbliższą sesję.  

 

Ad. 3.  

 Przewodniczący obrad stwierdził, że protokół z IX sesji uważa się za przyjęty, ponieważ radni 

nie mieli uwag.  

 

Ad. 4.  

 Przewodniczący Rady oznajmił, że przedłożony projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię 

stałych Komisji Rady. Zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi do przedłożonego projektu uchwały  

nr 1. 

Radna Beata Malesa wyjaśniła powody wzrostu dodatku motywacyjnego w ramach środków 

przeznaczonych na wyrównania dla nauczycieli, który nie spowoduje zwiększenia wynagrodzenia  

w budżecie Gminy. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 50/X/15 

w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Przyłęk. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 14 osób głosowało za, 1 osoba wstrzymała się. 
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Ad. 5. 

Wojciech Szmajda zapytał, czy są jeszcze uwagi do sprawozdania z działalności GKRPA oraz 

PN, który radni rozpatrzyli na posiedzeniach stałych Komisji Rady. 

Mirosław Madejski potwierdził radnej Beacie Malesie przyjęcie do realizacji zadania wypły- 

wającego z posiedzenia Komisji Budżetowej w formie wniosku w sprawie wyposażenia Poradni 

Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Alkoholu (zakup kanapy i foteli). 

Radny Dariusz Dusiński prosił o zaplanowanie w przyszłym budżecie środków na sport w Pla- 

nie Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na rok 2016. 

Odpowiadając przedmówcy, Mirosław Madejski stwierdził, że jest to temat do dyskusji przy 

opracowywaniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016. 

Radni nie mieli zastrzeżeń ani pytań do sprawozdania z działalności GKRPA oraz PN roku 

bieżącego. 

 

Ad. 6. 

 Wójt Gminy poinformował, że przed rozpoczęciem budowy oczyszczalni ścieków należało 

opracować gminny program budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 

Przyłęk w latach 2016‒2022, który będzie załącznikiem do składanego wniosku o dofinansowanie. 

Został on opracowany i pozytywnie zaopiniowany przez stałe Komisje Rady. Zgodnie z punktem 3  

Rozdziału I. Postanowienia ogólne ww. programu cyt. „Przedmiotem programu będzie budowa 

przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie zakupu i montażu kompletnej przydomowej 

oczyszczalni ścieków, dla nieruchomości w tych miejscowościach na terenie gminy Przyłęk, gdzie 

nie ma możliwości włączenia się do istniejącej lub planowanej sieci kanalizacyjnej i gdzie budowa 

sieci kanalizacyjnej jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona”. Oznajmił, że oczyszczalnia 

przydomowa nie będzie wykonywana na wąskich działkach i zwartej zabudowie, lecz tam, gdzie 

jest rozproszenie gospodarstw. Beneficjentem będzie właściciel albo współwłaściciel działki 

przeznaczonej pod budowę oczyszczalni przydomowej, który przed dniem złożenia wniosku nie 

zalega z opłatami za wodę, odpady komunalne oraz inne podatki i opłaty lokalne. Powołana komisja 

będzie dokonywała oceny złożonych wniosków pod względem spełnienia wymogów formalnych. 

Jeżeli pozytywnie zaopiniowane wnioski nie będą mieściły się w kwocie wydatków zaplanowanych 

na ten cel w danym roku budżetowym, automatycznie ponadplanowe wnioski zostaną 

zakwalifikowane  
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do realizacji następnego roku. Koszt budowy oczyszczalni przydomowych to 8‒12 tys. zł. Podczas 

posiedzeń stałych Komisji Rady zgłaszano wnioski o budowę oczyszczalni droższych z aeratorami 

do napowietrzania (wtedy dojdzie jeszcze dodatkowy koszt za energię). Trzeba się więc zdecydo- 

wać, czy będziemy wykonywać tańsze czy droższe, bo na pewno nie przyjmą wniosku na jedne  

i drugie. Chyba że w jednym roku złożyć wniosek na same droższe. W 2016 r. będzie nabór 

wniosków i wykonanie projektów. Koszt projektu to mniej więcej 300 zł za jedno gospodarstwo, 

który pokryje wnioskodawca (konieczność robienia odwiertów). Wykonanie tego zadania nastąpi  

w 2017 r. Gmina podpisze z każdym wnioskodawcą umowę cywilnoprawną. Wójt Gminy dodał,  

że po przyjęciu uchwały zostanie ona umieszczona w BIP-ie, aby każdy miał możliwość zapoznania 

się z warunkami budowy oczyszczalni przydomowych i łatwy dostęp do wzoru formularza wniosku 

i oświadczenia. 

 Ze względu na brak pytań Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały nr 2, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 58/X/15 w sprawie gminnego 

programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przyłęk na lata 2016‒2022. 

 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 7.–10. 

Przedstawiając projekty uchwał nr 3‒6, Wójt Gminy wyjaśnił, że zaproponował obniżenie 

stawki średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego  

na rok podatkowy 2016 z 53,75 zł za dt do 46 zł za 1 dt – projekt uchwały nr 3.  

Podatek od nieruchomości na 2016 r. proponuje pozostawić na poziomie roku poprzedniego 

oprócz zwiększenia o 2 gr stawki podatku od budynków lub ich części mieszkalnych. Ponadto 

wprowadzono dodatkowy zapis ustawowy w § 1. punkt 1 ppkt d wynikający z nowo wprowadzonej 

ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777). Gmina nie ma gruntów niezabudowanych objętych 

programem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę  

o przeznaczeniu mieszanym, obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia  

w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynęły 4 lata, a w tym czasie nie zakończono 

budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Zgodnie z nową ustawą od 1 stycznia 2016 r. 

należy wprowadzić stawkę podatku w kwocie 3 zł od 1 m3 powierzchni użytkowej od ww. gruntów  

– projekt uchwały nr 4.  

Podatek od środków transportowych na 2016 r. pozostaje bez zmian oprócz zapisów dostoso- 

wujących do zapisów w sprawie podatku od autobusów, gdzie dokonano podziału ze względu  

na liczbę miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy na mniejszej niż 22 miejsca i równej lub 
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wyższej niż 22 miejsca i tu nastąpiła zmiana stawki podatku. Zwiększono także ilość zapisów osi,  

np. „trzy osie” zmieniono na „trzy osie i więcej” – projekt uchwały nr 7. 

Podatek od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru również pozostaje bez zmian 

w stosunku do poprzednio podjętej uchwały, która w związku ze zmianą przepisów utraciła moc  

i dlatego musi zostać ponownie przyjęta z nową podstawą prawną i nowym załącznikiem wymienia- 

jącym z imienia i nazwiska sołtysów wyznaczonych na inkasentów tej opłaty – projekt nr 5. 

Wójta Gminy wyjaśnił zawiłości i odpowiadał na pytania radnych.  

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził kolejno głosowania jawne przedłożonych pro- 

jektów uchwał nr 3, 4, 7, 5, w wyniku których Rada Gminy przyjęła:  

‒ Uchwałę Nr 59/X/15 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa 

obliczenia podatku rolnego na rok 2016 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

‒ Uchwałę Nr 60/X/15 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz 

zwolnień, w tym podatku 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

‒ Uchwałę Nr 61/X/15 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 7: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

‒ Uchwałę Nr 62/X/15 w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 5: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 11. 

 Z uwagi na dobiegający końca wieloletni program współpracy z organizacjami pozarzą- 

dowymi sporządzono projekt uchwały nr 8, tj. roczny program współpracy – poinformował Wójt 

Gminy. Wspomniał również, że projekt ten został poddany konsultacjom społecznym w dniach  

od 3 do 16 listopada 2015 r. w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów 

wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie na temat projektu Program współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 r. Ogłoszenie o konsultacjach wraz  

z projektem uchwały zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu http://bip.przylek.pl/ oraz 
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tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy, w którym wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania 

opinii. Informacja z przeprowadzonych konsultacji została już zamieszczona w BIP-ie. W wyznaczo- 

nym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków. 

Radni nie mieli uwag. 

 W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego przez Wojciecha Szmajdę Rada Gminy 

przyjęła Uchwałę Nr 64/X/15 w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2016 r. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 8: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 12.  

 Wójt Gminy powiedział, że do tej pory od kilkunastu lat nie była zmieniana stawka opłaty  

za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń wodociągowych w wysokości 2 zł brutto (z 8% VAT-em) 

za 1 m3. Po zrobieniu kalkulacji kosztów 1 m3  wody za 2014 r. wyniósł 290 009,02 zł, po podzieleniu 

kwoty przez wydobycie 119 817,94 m3 daje kwotę 2,42 zł po kosztach własnych (netto), czyli 2,60 zł 

(brutto). Kalkulacja od stycznia do września za 2015 rok wyniosła 2,79 zł za 1 m3. Proponował 

przyjęcie kalkulacji kosztów za 2014 r. ze stawką brutto 2,60 zł za 1 m3.na cele socjalne, 4,30 zł brutto 

za 1 m3 na cele produkcyjne oraz 26 zł brutto za wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń 

kanalizacyjnych zgodnie z podpisaną umową z Zakładem Usług Komunalnych w Zwoleniu, jaką 

Gmina płaci w roku bieżącym i którą zobowiązał się utrzymać w 2016 r. 

Radni nie mieli uwag ani pytań. 

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego nad projektem uchwały nr 6 Rada Gminy przyjęła 

Uchwałę Nr 63/X/15 w sprawie ustalenia opłat za wodę dostarczaną z gminnych urządzeń 

wodociągowych i wprowadzenie ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 6: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 13 osób głosowało za, 2 osoby wstrzymały się. 

 

Ad. 13. 

 W wyniku wprowadzonych zmian ustawowych z dniem 1 stycznia 2016 r. zachodzi 

konieczność określenia nowych wzorów deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny  

i leśny. Poprzednie deklaracje i informacje będą stopniowo wygaszane. Korekty i osoby zobowiązane 

do złożenia deklaracji czy informacji od 1 stycznia 2016 r. będą prowadzone już na nowych drukach. 
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 W związku z powyższym Wójt przedłożył do akceptacji Radzie Gminy projekt uchwały nr 8. 

 Radni nie mieli pytań. 

 Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 8, w wyni- 

ku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 65/X/15 w sprawie wzorów deklaracji na podatek  

od nieruchomości, rolny i leśny oraz wzoru informacji w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego  

i leśnego. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 9: obecnych na sali w trakcie głosowania 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 13 a. 

Wójt Gminy omówił projekt uchwały nr 9 wprowadzający zmiany rozdziału IV – Plan 

Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii na 2015 rok, polegające na dodaniu nowego zadania jako poz. 11 pn. Prowadzenie usługi 

edukacyjno-szkoleniowej dla grona pedagogicznego w zakresie uzależnień na kwotę 3000 zł. Z uwagi 

na niewykorzystane środki z zaplanowanego zadania w poz. 3 pomniejszono wydatki o 2 tys. zł oraz 

w poz. 10. pomniejszono wydatki o 1 tys. zł.  

Radni nie mieli uwag. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 66/X/15 

w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 

Wojciech Szmajda ogłosił 10-minutową przerwę. 

 

Ad. 14.–15. 

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

‒ Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk na lata 2015‒2025 i załączniku nr 2 ‒ Wykaz 

przedsięwzięć do WPF na lata 2015‒2025 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 10 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk.  

Następnie przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej na 2015 rok ‒ projekt 

uchwały nr 11, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 2000 zł. Ustalono dochody o łącznej 

kwocie 20 523 163,80 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 2000 zł i ustalono wydatki  

o łącznej kwocie 22 831 033,80 zł. Zmniejszono kwotę wydatków inwestycyjnych o 26 000 zł. 

Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 799 800  zł. Dokonano zmian wydatków 

inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z tabelą Nr 3 do Uchwały Nr 13/II/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. 

W wyniku wprowadzonych zmian ustalono deficyt w wysokości 2 307 870 zł, który zostanie 

sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów 1 493 200 zł, b) innych źródeł (wolnych 
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środków) 814 670 zł. Ustalono przychody w wysokości 2 664 670 zł z tytułu a) kredytów w kwocie  

1850 000 zł, b) innych źródeł (wolnych środków) 814 670 zł oraz rozchody w kwocie 356 800 zł  

z tytułu a) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości 296 000 zł i b) spłaty otrzymanych pożyczek  

w kwocie 60 800 zł. W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetowych 

na 2015 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetowych na 2015 r. – zmiany, tj. Tabela nr 2, 

Plan wydatków inwestycyjnych – tabela nr 3.  

 

Ad. 16. 

Wójt Gminy przekazał informacje z działalności międzysesyjnej od 16 października do 19 li- 

stopada 2015 r. 

Stwierdził, że w 2015 r. Gmina wykonała jedną dużą inwestycję, jaką jest budowa biblioteki, 

do której dołożyła własne środki z budżetu i dlatego musi ograniczyć inne inwestycje, tj. dotację 

celową w wysokości 30 tys. na wyposażenie oraz 1065 tys. zł na dokończenie budowy. Po usunięciu 

usterek obiekt zostanie oficjalnie przekazany do użytku. 

Uwzględniając wniosek sołtysów, zaproponował od 1 grudnia 2015 r. wprowadzenie zmiany 

czasu oświetlenia ulicznego od godz. 5.00 do 6.30.  

Przekazał informacje związane z propozycją firmy z Tarnobrzega, która w najbliższej okolicy 

wykonywała projekty kolektorów słonecznych m.in. dla Zwolenia. Firma ta bezpośrednio po sesji 

grudniowej dokona prezentacji na temat budowy kolektorów słonecznych. Środki na ten cel będą 

pochodziły z Regionalnego Programu Operacyjnego przy dofinansowaniu do tej pory w wysokości  

70 proc., ale najprawdopodobniej w woj. mazowieckim zostanie ono zwiększone do 85 proc.  

Za wykonanie projektów, złożenie wniosku o dofinansowanie i przeprowadzenie przetargu bez 

względu na liczbę kolektorów słonecznych Gmina poniesie koszty w granicach 25 tys. zł netto  

(nie jest to duży koszt), ale dopiero po zakończeniu wymienionych czynności. Zwrócił się z prośbą  

do sołtysów o zgłoszenie osób chętnych na kolektory słoneczne, ponieważ Gmina musi się pośpieszyć 

ze względu na konieczność złożenia wniosku o dofinansowanie w 2016 r., a wykonanie w 2017 r. 

Prawdopodobnie wystarczające będą trzy ogniwa na nasze gospodarstwa. Całkowity koszt założenia 

kolektora waha się od 12 do 13 tys. zł, zaś przy 500 osobach chętnych koszt może obniżyć się  

do 11 tys. zł. Z tego programu będą chciały skorzystać także szkoły, ośrodki zdrowia, Urząd Gminy, 

biblioteka. Istnieje również możliwość wymiany pieców grzewczych na energooszczędne opalane 

peletami lub groszkiem. Chętni mogą się zgłaszać. 

Posiedzenia stałych Komisji Rady będą poświęcone pracom związanym z Programem 

Rozwoju Lokalnego Gminy (z wersją ostateczną) na lata 2016–2024, gdzie muszą się znaleźć 

wszystkie potrzebne i niezbędne inwestycje na terenie Gminy Przyłęk w rozbiciu na drogi, 



10 
 

kanalizację, wodociągi, kolektory słoneczne itd. oraz źródła finansowania wprowadzonych zadań  

na kolejne lata. Trzeba będzie ująć modernizację budynku w Lucimi z przeznaczeniem na mieszkania 

socjalne, gdyż istnieje możliwość pozyskania dofinansowania w wysokości 50 proc. wartości zadania 

w formie dotacji z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest też inna propozycja, a mianowicie zwołanie 

zebrania wiejskiego w Lucimi i wyrażenie chęci sprzedania dwóch mieszkań oraz przekazanie 

nieodpłatnie budynku dla domu „Dar Serca” w Lucimi, prowadzonego przez Stowarzyszenie Pomocy 

Bliźniemu „Mar-Kot”.  

Oznajmił, że radni otrzymali projekty budżetu na 2016 r. Gmina czeka na opinię w sprawie 

przesłanego budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej. W nowym roku oczekują na wprowadzenie  

do budżetu następujące drogi: Karczonki Łagowskie ‒ droga krajowa 12 w ramach PROW-u  

z dofinansowaniem 63,63 proc. kosztów kwalifikowanych, droga krajowa 12 – Zamość Stary (złożony 

już wniosek wymaga jeszcze korekty) z dofinansowaniem w wysokości 50 proc. na tzw. schetynówki  

i droga Zamość Stary – Stefanów z FOGR-u jako dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków 

pochodzących z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z dofinansowaniem w granicach 70‒80 tys. 

zł. Planujemy jeszcze w roku 2016 dofinansowanie do drogi powiatowej Babin ‒ Przyłęk (Troc)  

w wysokości 400 tys. zł.  

Przekazał o trwających przenosinach Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku do nowego 

budynku. Opuszczone pomieszczenia zostaną zaadaptowane na archiwum zakładowe. Zachodzić 

będzie konieczność zabezpieczenia środków w budżecie Gminy w 2016 roku na zakup odpowiedniego 

wyposażenia (regałów i teczek) zgodnego z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.; tekst pierwotny ogłoszony 

w Dz. U. z 1983 r. Nr 38, poz. 173). 

 Poinformował o przeprowadzanym na naszym terenie liczeniu lamp przez zakład energe- 

tyczny, a co się z tym wiąże, to się okaże dopiero po wykonaniu inwestycji. Być może zakład chce 

obciążyć Gminę kosztami użyczenia słupów, bo lampy i przewód są Gminy, a słupy zakładu. Gmina 

ma zawartą umowę użyczenia nieodpłatnie słupów z zakładem energetycznym przed realizacją 

zadania związanego z oświetleniem ulicznym. Energetyka będzie przeprowadzała remont linii w Za- 

mościu i w tym zadaniu zaprojektowała sobie własne lampy oświetlenia ulicznego. Gmina ponosi 

koszty za energię zużytą na oświetlenie uliczne, dlatego są obawy z tym związane, ponieważ nie może 

ponosić kosztów za coś, co nie jest jej własnością (musi być właścicielem lamp).  

Wspomniał również o informacjach napływających z Sejmu RP o planowaniu wygaszania 

gimnazjów. Jeśli do tego dojdzie, Gmina będzie miała duży i kosztowny problem. Co powie 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Środków Unijnych przy zmianach nazewnictwa szkół związanego  

z reorganizacją, skoro korzystaliśmy z projektów unijnych w oświacie? Czas pokaże, co się stanie, ale 

przy likwidacji gimnazjów uczniowie w naszej Gminie zamiast nauki w 9 klasach (6 klas w szkole 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20111230698
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19830380173
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podstawowej i 3 klasy w gimnazjum) będą pobierać naukę w 8 klasach. Automatycznie więc zniknie  

1 klasa. Sytuacja w oświacie przedstawia się następująco: na 1127 miejsc do nauki chodzi  

826 uczniów już razem z dziećmi z klas zerowych.  

Wypowiedź uzupełnił Mirosław Madejski, który przekazał, że sześciolatek nie będzie miał 

obowiązku pójścia do szkoły, co nie znaczy, że nie będzie chodził. Reorganizacja będzie trwała dłużej 

niż 2‒3 lata z uwagi na podstawy programowe. 

Wójt Gminy powiedział o dokonanym zakupie 4 samochodów kruszywa, aby wyremontować 

własnymi siłami drogę do Kijanki. Robiona jest droga z kruszywa w Mszadli Starej (Błota) 

na odcinku 385 m.b., bo dalej jest to niemożliwe z powodu podmokłego terenu. Zakup kruszywa  

na inne drogi planowany jest na przyszły rok. Na ukończeniu są prawie wszystkie zaplanowane 

inwestycje w tym roku. Drobny poślizg jest w budowie strażnicy w Mszadli Nowej (niedokończona 

wentylacja). Odbiór będzie w przyszłym tygodniu. 

Planowanie utworzenia Gospodarki Komunalnej należy przedyskutować na posiedzeniach 

stałych Komisji Rady, czy ma to być w 2017, czy w 2018 r. Budynek z zewnątrz został przygotowany: 

dach, wymiana okien i drzwi (przystosowano do wjazdu samochodów) oraz elewacja. Wewnątrz 

trzeba doprowadzić ogrzewanie, wydzielić pomieszczenie dla pracowników. Najdroższą rzeczą będzie 

jego wyposażenie. Należy zakupić przyczepę, ciągnik uniwersalny z wyposażeniem pługu do odśnie- 

żania i koparki – szacunkowy koszt to 300‒400 tys. zł. Jeśli Gmina nie będzie miała środków 

własnych, trzeba będzie pomyśleć o zakupie niezbędnego sprzętu w ramach leasingu. Wiadomo, że 

będzie wtedy mniejszy koszt obciążenia budżetu Gminy. Padały wnioski na posiedzeniach stałych 

Komisji Rady o nadzór nad nieuzasadnionym wypływem wody i terminowości zbiórki opłat za wodę. 

Można to uzyskać poprzez utworzenie Gospodarki Komunalnej jako spółki z o.o. ze 100 proc. 

udziałem Gminy, która żeby istnieć, będzie zmuszona się utrzymać z zebranych pieniędzy. Wodociąg 

w Załazach (stamtąd zaczynaliśmy) ma już 18 lat. Awarii jest i będzie coraz więcej. 

 

Ad. 17.–19. 

 Dariusz Dusiński powiedział, że inne wrażenie odniósł po przeprowadzonych dyskusjach  

na posiedzeniach Komisji Gospodarczo-Oświatowej, a to, co w tej chwili usłyszał od Wójta Gminy,  

jeśli chodzi o informacje międzysesyjne, napawa go optymizmem i z przyjemnością ich wysłuchał. 

Większość problemów, które miał poruszyć na sesji, wyjaśnił Wójt, z czego się cieszy. Prosił tylko  

o uszczegółowienie informacji w najbliższej perspektywie dla wyborców, którzy go pytają o gospo- 

darkę wodno-ściekową celem wybrania rozwiązania optymalnego, tj. wiedzy niezbędnej do podjęcia 

przez nich decyzji, czy zakładać, czy nie kolektory słoneczne i robić czy nie oczyszczalnię, skoro mają 

szamba, oraz czy będą kwalifikowali się na budowę oczyszczalni przydomowej czy podłączenie  
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do oczyszczalni ścieków. Ważne jest uświadomienie i umożliwienie mieszkańcom uczestnictwa  

w programach unijnych przez Gminę. Prosił o przyśpieszenie prac dotyczących odbioru eternitu 

poprzez skrócenie czasu odbioru już zdjętego oraz przypilnowanie poprawienia ułożenia kostki 

brukowej na byłym placu GS „SCh” w Lipinach. 

Radny Ryszard Bienias prosił o połączenie drogi z Mszadli Starej do Łaguszowa do pana Ozgi 

nad łąkami, chociaż poprzez jej wyrównanie. 

Odpowiadając, Wójt Gminy oznajmił, że podczas prac stałych Komisji Rady nad PRL Gminy 

na lata 2016‒2024 zostanie wprowadzona do realizacji ta droga. 

Pani Halina Majewska, sołtys z Grabowa, poprosiła o kruszywo koło sklepu, bo nie da się 

wjechać z drogi powiatowej na tak obniżone pobocze. 

W wyniku składanych dodatkowych wyjaśnień przez Wojciecha Szmajdę i przeprowadzonej 

dyskusji w sprawie sposobu załatwienia tego problemu Mirosław Madejski jako członek Zarządu 

Powiatu przekazał, że jest to jak najbardziej do załatwienia.  

Radny Andrzej Kula prosił o zakrycie blachą uszkodzonej wiaty przystankowej na drodze do 

Zwolenia. 

Wójt Gminy oznajmił, że Gmina nie będzie co roku wymieniać przystanków na nowe. 

Pani Bożena Mistygacz oznajmiła, że znowu ktoś prosi o grys. Jej zdaniem jak Wójt Gminy 

mówi, że nie ma zakupu w tym roku, to winno nie być dla nikogo. W Rudkach też są ubytki dróg 

wymagające uzupełnienia, które należy wziąć po uwagę. Prosiła o przekazywanie należności prowizji 

i diety na rachunki bankowe. Wróciła do tematu nie tylko prowizji pobieranej w drodze inkasa  

za podatki i opłaty lokalne, ale w ogóle wynagradzania sołtysów ‒ domagała się jego zwiększenia. 

Apel ten kierowała do Rady Gminy. 

Odpowiadając przedmówczyni, Wójt Gminy oznajmił, że jeśli wszyscy złożą oświadczenie 

pisemne w tej sprawie, podając konta osobiste, nie będzie problemu. Przypomniał o zatwierdzeniu  

na poprzedniej sesji przez Radę Gminy zmiany terminu poboru opłaty za gospodarowanie odpadów 

komunalnych w drodze inkasa, który dostosowano do terminów poboru podatków i opłat lokalnych 

(aby sołtysi nie musieli dodatkowo biegać za tą opłatą), przychylając się tym samym do wniosku 

sołtysów. Prosił, by sołtysi nie przyklaskiwali, bo być może zostaną zatrudnieni inkasenci, którzy będą 

zbierać za wodę, podatki i śmieci. Dwie osoby na Gminę wystarczą i będzie po kłopocie. Poruszony 

problem należności dla sołtysów zostanie rozpatrzony na posiedzeniach stałych Komisji Rady. 
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Radna Beata Malesa była odmiennego zdania niż p. Dariusz Dusiński. Przekazała, że jest  

to trudny temat, bo poszkodowani są dobrzy sołtysi. Przypomniała jednak sprawę, z jaką zwróciła się 

telefonicznie do sołtysów o zebranie podpisów przeciw likwidacji Poczty Polskiej w Przyłęku  

i, niestety, wielu sołtysów nie zrobiło nic w tej kwestii. Wielu z nich traktowało siebie wyłącznie jako 

inkasenta. Nie jest to dobra sytuacja. To temat do dyskusji na komisjach, żeby zobligować sołtysów  

do tego, aby byli sołtysami, a nie tylko inkasentami. Jeśli chcą być inkasentami, to lepiej zatrudnić  

z urzędu osoby na inkasentów.  

Wójt Gminy oznajmił, że w studium zagospodarowania przestrzennego są zawarte dwie 

oczyszczalnie ścieków w Łagowie i Przyłęku i dlatego w opracowywanym obecnie Planie Rozwoju 

Lokalnego musimy je wykazać zgodnie ze studium. Jednak od 1 stycznia 2016 r. będą również 

prowadzone prace związane z aktualizacją studium (ustawowy obowiązek), podczas których zostaną 

umieszczone oczyszczalnie kontenerowe dla dwóch czy trzech miejscowości zwartych i wtedy 

automatycznie Gmina będzie musiała wprowadzić zmiany do PRL. Zaplanowane w studium dwie 

oczyszczalnie ścieków wówczas wypadną, bo Gmina nie będzie w stanie nawet do 2030 r. ich zrobić  

i podłączyć wszystkich miejscowości. Koszt wybudowania jednej wraz z podłączeniem to kwota  

10‒12 mln zł. Jest to duże obciążenie dla Gminy. Dodał, że Gmina ma program gospodarki wodno-

ściekowej wymagający tylko uaktualnienia kosztów poszczególnych zadań. Następnym ważnym 

dokumentem do opracowania dla Gminy jest Strategia Rozwoju Gminy. 

Dariusz Dusiński powiedział, by wyprzedzać fakty i planować wcześniejsze przejęcie gruntów 

pod oczyszczalnie przez wykup gruntów po atrakcyjnych cenach. 

Pan Tomasz Łukasz Woźniak prosił o zakup tablic informacyjnych i poszerzenie poboczy  

na zakrętach, np. na skrzyżowaniu Wólki Łagowskiej z Łagowem, ponieważ koło kościoła nie można 

się minąć samochodem osobowym z autobusem. Podobnie jest na zakręcie przy Publicznej Szkole 

Podstawowej w Łaguszowie. 

Radny Marek Stępień prosił w miarę możliwości o zrobienie prostego odcinka o długości  

100 m.b. bieżni na boisku w PSP w Babinie. 

Odpowiadając na zadane pytania, Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby najpierw 

zrobili porządek na tablicach ogłoszeniowych. Tablica ma służyć sołtysom do informowania 

mieszkańców, a nie firmom ogłoszeniowym informującym np. o terminie prezentacji koców czy 

kołder. Drogi powiatowe, gminne wykonywane są zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicz- 

nych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460), która określa, że droga ma pod kątem prostym 

wchodzić do następnej drogi (nie ma mowy o łukach na skrzyżowaniach).  

W związku z brakiem materiałów źródłowych prosił, żeby nie wyprzedzać faktów i nie 

wymuszać dyskusji związanej z planowanymi zmianami w oświacie czy oczyszczalniami ścieków. 
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Wykonanie bieżni to zadanie inwestycyjne, które należy dopisać do PRL przy jego omawianiu  

na posiedzeniach komisji w grudniu 2015 r.  

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, Wojciech 

Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady IX sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk  

o godz. 13.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


