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Protokół nr 12/11 

obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku 

odbytej 9 września 2011 roku 

w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z listą obecności 
stanowiącą załącznik 1 do oryginału protokołu). Obrady rozpoczęto o godz. 11.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Wójt Gminy – Pan Marian Kuś 
2. Skarbnik Gminy – Pani Mirosława Witczak 
3. Sekretarz Gminy – Pani Danuta Bocian 
4. Członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego – Pan Mirosław Madejski 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

1.  I  Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Zwoleniu – podkom. Leszek Derlatka 
2. Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu  

– bryg. mgr inż. Adam Kałdonek  
3. Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Bogumił Ferensztajn 

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu) 
4.  Sołtysi – 25 osób 

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 3 do protokołu) 
 

Przebieg sesji: 
Obrady XII sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewod-

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

zaproszonych gości oraz sołtysów. Następnie na podstawie listy obecności poinformował,  

że w obradach uczestniczy 15 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 zmiany porządku obrad polegające  

na wprowadzeniu dodatkowych punktów, tj. „Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia 

Planu Odnowy Miejscowości Przyłęk – projekt nr 1” i „Przyjęcie protokołów z poprzednich, 

tj. X i XI, sesji” oraz wykreślenie w pkt. 6 porządku obrad ppkt. a) „Podjęcie uchwały  

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011–2016”. 

Następnie zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski  

do zaproponowanego porządku obrad ze zmianami. Radni nie mieli uwag ani zapytań,  

w związku z czym Przewodniczący przeprowadził kolejno głosowanie jawne. W wyniku 
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przeprowadzonego głosowania stwierdził, że porządek obrad XII sesji Rady Gminy został 

przyjęty jednogłośnie i przedstawia się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Wystąpienie zaproszonych gości 

4. Przyjęcie protokołów z poprzednich, tj. X i XI, sesji 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie 

6. Podjęcie uchwały w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Przyłęk na lata 2008–2018 

 – projekt nr 1 

7. Podjęcie uchwały budżetowej w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej  

na rok 2011 – projekt nr 2 

8. Zapytania i interpelacje 

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

10. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 4. 

 Rada Gminy bez zastrzeżeń jednogłośnie przyjęła protokoły z X i XI sesji. 

 

Ad. 5. 

 Pan Leszek Derlatka, I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Zwoleniu, 

podziękował Radzie oraz Wójtowi Gminy za podjęcie trafnej decyzji w sprawie przekazania 

10 tys. zł na zakup radiowozu, który jest niezbędny zarówno Gminie, jak i całemu powiatowi. 

Następnie zreferował informację o stanie bezpieczeństwa w Gminie Przyłęk, którą 

charakteryzuje niski stopień zagrożeń – mniej przestępstw, a planowane działania 

prewencyjne w roku 2011 na terenie Gminy poprzez prelekcje, szkolenia i zajęcia 

profilaktyczne mają na celu dodatkowe obniżenie zagrożeń („Informacja o stanie 

bezpieczeństwa w Gminie Przyłęk” stanowi załącznik do protokołu). 

 Następnie Zastępca Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu 

– bryg. mgr inż. Adam Kałdonek omówił przesłaną wcześniej „Informację o stanie 

bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy Przyłęk za 2010 r.”. Streścił 



3 
 

obszerne dane tej informacji i omówił wnioski z przeprowadzonej analizy. Przekazał, że 

Gmina Przyłęk zasługuje na wyróżnienie z uwagi na posiadanie 10 jednostek OSP, w tym trzy 

jednostki w systemie krajowym. W celu oceny przygotowań jednostek ratowniczych 

corocznie prowadzane są inspekcje gotowości operacyjnej i przeglądu sprzętu tych jednostek, 

aby PSP wiedziała, w jaki sposób są one przygotowane do działań i jakie zadania można im 

przydzielić. W roku 2011 przeprowadzona inspekcja gotowości bojowej oceniła OSP  

w Grabowie nad Wisłą na 5, Łagowie na 4, Mszadlę Nową na 4,5, Ignaców na 4,5 oraz 

dokonała oceny przygotowań sprzętu technicznego do przeglądu łącznie ze strażnicą  

i placem – OSP w Grabowie nad Wisłą otrzymała ocenę 5,0 i w Powiecie Zwoleńskim zajęła  

1. miejsce. Na przestrzeni ostatnich lat odnotowano w Gminie Przyłęk coroczny wzrost 

środków własnych i pozyskiwanych z zewnątrz, tj. w roku 2008 to kwota 234 125 zł, w 2009 

– 262 tys. zł, w 2010 – 457 050 zł oraz plan na 2011 rok – 301 436 zł plus 148 369 zł  

na zakup samochodu do OSP w Mszadli Nowej. Ponadto pogratulował Gminie (jako jedynej  

w powiecie) za coroczne przeprowadzanie zawodów sportowo-pożarniczych, gdyż jest to 

system sprawdzianu oraz przygotowania do działań ratowniczo-gaśniczych. W roku 2011 

zwycięzca zawodów szczebla gminnego – OSP Łagów – zakwalifikował się do zawodów 

powiatowych, w których zajął 4. miejsce. Ponadto młodzieżowa grupa pożarnicza kobiet 

wzięła udział w zawodach powiatowych i zajęła 1. miejsce przed OSP Zwoleń, uzyskując 

141,21 pkt. Podziękował Przewodniczącemu, Wójtowi i Radzie za właściwie podejmowane 

decyzje, bo tylko dobra współpraca między PSP a jednostkami OSP prawidłowo 

wyposażonymi i wyszkolonymi daje możliwość podjęcia skutecznych działań ratowniczo- 

-gaśniczych („Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie 

gminy Przyłęk za 2010 r.” stanowi załącznik do protokołu). 

Wojciech Szmajda jako Komendant Gminny OSP złożył podziękowania za dobrą 

współpracę na ręce przedmówcy, Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Zwoleniu.  

  

Ad. 6. 

 Wójt Gminy omówił projekt uchwały nr 1, w którym dokonano zmian w poprzednio 

uchwalonym Planie Odnowy Miejscowości Przyłęk na lata 2008–2013 poprzez 

wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa boiska wielo- 

funkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Przyłęku” ze sztuczną nawierzchnią oraz 
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wydłużono termin (wymóg dziesięcioletni) obowiązywania planu do 2018 roku. Radni nie 

wnosili uwag. Prowadzący obrady przeprowadził jawne głosowanie, w wyniku którego Rada 

Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę nr 73/XII/11 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy 

Miejscowości Przyłęk na lata 2008–2018. 

 

Ad. 7. 

 Skarbnik Gminy omówiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na rok 2011  

– projekt nr 2. Ustalono dochody w łącznej kwocie 17 963 066,53 zł, z tego: a) bieżące  

w kwocie 16 163 620,53 zł, b) majątkowe w wysokości 1 799 446 zł. Ustalono wydatki  

w łącznej kwocie 19 023 448,65 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 15 466 397,65 zł,  

b) majątkowe w wysokości 3 557 051 zł (zmniejszono wydatki majątkowe, a zwiększono 

wydatki bieżące o kwotę 26 181 zł). Zmniejszono wydatki inwestycyjne o 26 181 zł. Wydatki 

inwestycyjne stanowią 3 507 207 zł. 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 – 248 480,12 zł. 

Przychody po zmianach wynoszą 1 605 182,12 zł. z następujących tytułów: a)kredytów w 

kwocie 1 046 702 zł b) pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW – 310 tys. zł c) inne źródła (wolne 

środki) 248 480,12 zł. Ustalono  rozchody w kwocie 544 800 zł z następujących tytułów: a) 

spłaty otrzymanych stanowią kwotę a) kredytów – 508 400 zł, b) spłaty otrzymanych 

pożyczek w kwocie 36 400 zł. Uzgodniono limit zobowiązań z tytułu planowanych do 

zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 

500 000 zł. Następnie szczegółowo omówiła Plan wydatków budżetowych na rok 2011 – 

zmiany, tj. Tabela nr 2 do projektu uchwały nr 2 oraz Plan wydatków majątkowych 

realizowanych w roku 2011 – zmiany, tj. Tabela nr 3  

do projektu uchwały nr 2. Radni nie zadawali pytań. W wyniku przeprowadzonego jawnego 

głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 74/XII/11 w sprawie 

wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.  

Ad. 8.–9. 

 Mirosław Madejski, członek Zarządu Powiatu Zwoleńskiego został upoważniony  

do przyjmowania interpelacji i udzielania odpowiedzi przez Starostę, któremu obowiązki 

służbowe nie pozwoliły dojechać. W związku z monitami dotyczącymi realizacji zadań 
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powiatowych wyjaśnił, że prace przebiegają bez zakłóceń. Położono asfalt na drodze Lucimia 

– Lipiny, są jeszcze do wykonania prace przy umocnieniu jezdni w terenie zalewowym.  

Rozstrzygnięto przetarg na drogę Andrzejów (Borowiec) – wygrała firma PRD w Zwoleniu. 

Kwota po przetargu jest niższa od planowanej i wynosi 339 tys. zł. W ramach 

zaoszczędzonych środków planuje się wykonanie w Lucimi odcinka drogi o długości  

300 m.b., który połączy drogi gminne. To, czy MSWiA przychyli się do naszej prośby, 

dopiero się okaże. W ramach budżetu 2011 r. zostanie wykonany odcinek drogi w Załazach, 

dłuższy niż wstępnie zaplanowano, od drogi krajowej do figurki (do tej drogi w lewą stronę 

do Łagowa). Powiedział o swojej nieprzypadkowej obecności na sesji we wrześniu, kiedy to 

opracowywane są projekty budżetu na 2012 r. Prosił Radę, aby rozważyła możliwość 

dofinansowania (zadeklarowania kwoty) do planowanych zadań na przyszły rok, będących  

w kompetencji powiatu, a znajdujących się na terenie Gminy Przyłęk. Powiat wykonuje takie 

inwestycje, na które pozyskuje środki z zewnątrz: z Urzędu Marszałkowskiego, MSWiA, UE 

czy gminy. Wzorem lat ubiegłych Zarząd Powiatu przyjął zasadę, przy aprobacie Rady 

Powiatu, że wykonuje się zadania dofinansowywane, ponieważ w ramach własnych środków 

można zrobić niewiele. Prosił o kierowanie do niego pytań i uwag w ramach kompetencji 

władz powiatowych. 

Podczas dyskusji Wojciech Szmajda apelował o realizację odcinka drogi zniszczonego 

na skutek wzmożonego ruchu samochodów o większym tonażu, w ramach objazdu 

kierowanego przez Zielonkę Nową – Grabów nad Wisłą – Szczęście, które spowodowały 

uszkodzenia istniejącej nawierzchni drogi (nieprzystosowanej do takich obciążeń) od 

kapliczki do IUNG-u w Grabowie nad Wisłą. Nadmienił, że na pisemne interwencje w tej 

sprawie otrzymywali odpowiedzi odmowne przez trzy lata z rzędu. Następnie Zenon Marsula 

ponowił prośbę dokończenia chodnika w Pająkowie oraz zrealizowania do końca 400 m.b. 

odcinka drogi w Wólce Łagowskiej (pomiędzy kościołem a Łaguszowem). Udzielający 

odpowiedzi przedstawiciel stwierdził, że cała Rada Powiatu uchwala budżet, a tym samym  

i zadania inwestycyjne w ramach zatwierdzanego budżetu. 

 Beata Kędzierska prosiła o połatanie kolejnych dziur, jakie pojawiły się na drodze 

Przyłęk – Łagów mimo dwukrotnego łatania. Mirosław Madejski odpowiedział, że jeszcze 

przed zimą w roku bieżącym zostaną one usunięte. 

 Prowadzący obrady poprosił o zabranie głosu przez Bogumiła Ferensztajna, radnego 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który odniósł się do zdewastowanej drogi w wyniku 



6 
 

skierowania ruchu pojazdów na nią w ramach objazdu. Przekazał, aby podjąć w tej sprawie 

zdecydowane stanowisko w myśl zasady: kto popsuł, niech naprawi. Podziękował  

za zaproszenie i pogratulował władzom Gminy wytrwałego zabiegania o pozyskiwanie 

środków na zakup już drugiego średniego samochodu strażackiego oraz budowę dróg. 

 Dariusz Dusiński prosił o interwencję u Pana Wojewody w sprawie szkód 

wyrządzanych przez bobry. Wójt przekazał zebranym, iż bobry są pod ochroną. W czasie 

powodzi Gmina wyjątkowo uzyskała pozwolenie od Ministra Ochrony Środowiska  

na odstrzał 15 bobrów, z czego tylko myśliwi odstrzelili cztery. Wyjaśnił, że w dniu 

dzisiejszym będzie Wicewojewoda – Dariusz Piątek, więc radny będzie mógł interweniować 

w tej kwestii osobiście. Ponadto poinformował o planowanym włączeniu 15 września 2011 r. 

oświetlenia ulicznego – od 19.00 do 22.00 każdego wieczoru. Ze względu na kończący się 

okres gwarancyjny (do końca października) będzie możliwość usunięcia ewentualnych 

usterek. Prosił zebranych o pozostanie na szkoleniu na temat tworzenia i funkcjonowania grup 

producenckich, prowadzonym przez osoby z Urzędu Marszałkowskiego. Może powstanie  

na terenie naszej Gminy chociaż jedna grupa producencka od owoców miękkich. Około 

godziny 13.00 przyjedzie Wicewojewoda Mazowiecki na oficjalny (przy udziale 

przedstawiciela Wojewody) odbiór drogi Mszadla Dolna – Zamość Nowy i będzie okazja, 

żeby się z nim spotkać. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

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

XII sesji VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 12.00.  

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 


