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Protokół nr 12/2016 

z sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 19 stycznia 2016 roku 

w sali narad Urzędu Gminy 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 93,33% (zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Obrady rozpoczęto o godz. 13.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

Przebieg sesji 

Obrady XII sesji nadzwyczajnej 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 14 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.).  Zwrócił 

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

wniosków. 

 Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Ustalenie porządku obrad  

3. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Przyłęk na lata 2013‒2032  

4. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie uchylenia uchwały 

5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie wysokości diet dla radnych Rady Gminy Przyłęk 

7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 

2016‒2025 

8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej  

na rok 2016 

9. Zamknięcie obrad  
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Ad. 3. 

 Wójt przekazał informację o konieczności pilnego przyjęcia Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest dla Gminy Przyłęk na lata 2013‒2032, który jest niezbędnym załącznikiem do 

złożonego już wniosku o środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej na usuwanie azbestu. Program w wersji elektronicznej był zamieszczony na stronie 

internetowej Gminy Przyłęk, aby radni Rady Gminy mieli możliwość wcześniejszego zapoznania się  

z nim. Drugi Program Ochrony Środowiska jest w opracowaniu (do końca stycznia) i też będzie 

załącznikiem do ww. wniosku. Przestrzegał przed utylizacją eternitu na własną rękę, ponieważ 

program zawiera dokładne informacje o jego ilościach w poszczególnych miejscowościach  

i gospodarstwach. Powyższa informacja znajduje się również w Ministerstwie Gospodarki. Na terenie 

Gminy jest bardzo dużo eternitu. Do tej pory zgłoszono do usunięcia tylko 80 ton azbestu, a na 

przykład w małych miejscowościach, takich jak Kulczyn są 103 tony, w Wysocinie ‒ 217 ton. 

Dyrektywa UE przewiduje całkowite usunięcie eternitu na terenie Polski do 31 grudnia 2032 r. 

Całkowity koszt usunięcia azbestu z naszej Gminy stanowi kwotę 6 288 157 zł. Gmina może ponieść 

koszty w granicach 11 666 zł, a koszty 6 266 157 zł ponoszone są przez osoby prywatne i przez 

dotacje (obecnie wynosi 85 proc. kosztów).  

Radni nie mieli uwag. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 

76/XII/16 w sprawie uchwalenia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Przyłęk na lata 2013‒2032. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 

 

Ad. 4. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że udzielona pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Zwoleniu 

na drogę powiatową Zwoleń – Baryczka w kwocie 400 tys. zł – Uchwała Nr 56/X/15 Rady Gminy 

Przyłęk z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej ‒ stała się bezprzedmio- 

towa z uwagi na niezakwalifikowanie się wniosku i dlatego przedkłada projekt uchwały nr 2 o jej 

uchylenie.  

Radni nie mieli uwag.  

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 2, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 77/XIII/16 w sprawie uchylenia uchwały.  
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Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 

 

Ad. 5. 

Wójt Gminy poinformował o ponownym złożeniu wniosku przez Starostwo Powiatowe  

o dofinansowanie na tę samą drogę, tj. Zwoleń – Baryczka, tym razem ze środków budżetu 

województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wkład naszej Gminy będzie 

stanowił tylko 265 tys. zł. Oznajmił, że w przypadku kiedy wniosek nie zostanie zakwalifikowany, 

będzie wykonywany odcinek drogi powiatowej Zwoleń – Baryczka w ramach środków powiatowych  

w kwocie 265 tys. zł i naszych w wysokości 265 tys. zł jako środki własne. Pozwoli to na uzyskanie 

dodatkowych punktów przy składaniu kolejnego wniosku na przebudowę tej drogi za kontynuację 

zadania. W ramach tych środków będzie robiony parking koło Urzędu Gminy od BS Zwoleń Oddział 

w Przyłęku do Ośrodka Zdrowia w Przyłęku. 

Radni nie wnosili uwag. 

 Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 78/XII/16  

w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 

 

Ad. 6. 

 Wójt przedłożył projekt uchwały nr 4 w związku z wnioskami radnych zgłaszanymi na 

komisjach czy też sesji o zamianie diety na zryczałtowaną dietę od 1 lutego 2016 roku. Nowe 

uregulowania pomniejszą liczbę wystawianych list wypłat diet prawie o połowę i umożliwią 

zaplanowanie środków na ten cel do końca roku. Dokonano wyliczenia średniej liczby odbytych sesji  

i komisji z 2014 r. i 2015 r. W ramach poniesionych kosztów obsługi Rady Gminy w 2015 roku 

wyliczono zryczałtowaną dietę miesięczną w kwocie 470 zł dla radnych i 520 zł dla 

przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy. 

Przewodniczący Rady zapytał, czy są inne wnioski w tej sprawie. 

Marek Stępień złożył wniosek formalny o pozostawienie wypłaty diet na dotychczasowych 

zasadach. 
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W dyskusji wzięli udział: Beata Malesa, Mirosław Koniarz, Wojciech Szmajda, Zbigniew 

Suchecki, Marek Stępień.  

 

Wojciech Szmajda ogłosił 10-minutową przerwę.  

Wznowiono obrady i Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie jawne nad wnioskiem  

w sprawie zryczałtowanej diety określonej w projekcie uchwały nr 4 – wniosek nie przeszedł. 

Głosowanie nad wnioskiem w sprawie diety ryczałtowej: obecnych na sali w trakcie 

głosowania 14 radnych, 4 osoby głosowały za, 10 radnych wstrzymało się. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego nad drugim wnioskiem o pozostawienie 

diet na dotychczasowych zasadach – wniosek przeszedł. 

Głosowanie nad wnioskiem Marka Stępnia o pozostawienie diet na dotychczasowych 

zasadach: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 radnych, 10 osób głosowało za, 4 radnych 

wstrzymało się. 

 

Ad. 7.–8. 

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Przyłęk na lata 2016–2025 i załączniku nr 2 Wykaz 

przedsięwzięć do WPF na lata 2016‒2025 wraz z objaśnieniami do projektu uchwały nr 5 w sprawie 

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk.  

Radni nie zgłaszali uwag. 

Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 5, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 79/XIII/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy na lata 2015–2025. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 5: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 

 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej  

na 2016 rok – projekt uchwały nr 6, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 157 tys. zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 19 787 608 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 

318 300 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 20 597 281 zł. Zwiększono wydatki inwestycyjne  

o kwotę 420 tys. zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 885 000 zł. W wyniku 
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wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu o kwotę 161 300 zł, który zostanie sfinansowany 

przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym budżetu Gminy. Po dokonaniu zmian ustalono deficyt w wysokości 809 673 zł sfinanso- 

wany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów w kwocie 648 373 zł, b) innych źródeł (wolnych 

środków) jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy 161 300 zł. 

Zwiększono przychody o 161 300 zł. Po dokonaniu zmian ustalono przychody w łącznej wysokości 

1 034 773 zł z tytułów: a) kredytów w kwocie 873 473 zł, b) innych źródeł (wolnych środków) 

161 300 zł. Ustalono rozchody w łącznej kwocie 225 100 zł z następujących tytułów: a) spłaty 

otrzymanych kredytów w kwocie 190 000 zł, b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 35 100 zł.  

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetu na rok 2015 – zmiany,  

tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na rok 2015 – zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan wydatków 

inwestycyjnych na rok 2015 – zmiany, tj. Tabela nr 3, oraz Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu 

podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, tj. załącznik nr 1 do uchwały. 

Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź poprzedniczki i wyjaśnił, że propozycja wprowadzenia  

do budżetu kwoty 80 tys. zł dotyczy planowanego zakupu samochodu osobowego dla Urzędu Gminy  

w Przyłęku w związku z tym, że nie można używać samochodów strażackich do wyjazdów na szkole- 

nia, do Urzędu Marszałkowskiego czy Urzędu Wojewódzkiego. Nadszedł czas, aby tę sprawę 

uregulować. Prosił radnych o wprowadzenie korekty w omawianym projekcie uchwały nr 6, Tabela  

nr 3, Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2016 ‒ zmiany w poz. 1 nazwy zadania zamiast wyrazu 

„budowa” wpisać „przebudowa”, gdyż wtedy inwestycję można wykonywać na zgłoszenie, a nie  

na podstawie pozwolenia na budowę. 

Ta sesja nadzwyczajna związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych  

w budżecie Gminy na 2016 roku na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Wysocin  

– Mierziączka w kwocie 79 922,76 zł. W czwartek planowany jest wyjazd do Urzędu 

Marszałkowskiego celem złożenia wniosku o dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia ze środ- 

ków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.   

Radni nie wnieśli uwag.  

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 6, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 80/XIII/16 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2016. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 6: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, Wojciech 

Szmajda, dziękując wszystkim za udział, zamknął obrady XII sesji nadzwyczajnej VII kadencji Rady 

Gminy Przyłęk o godz. 14.00. 
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Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda  


