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Protokół nr 13/2016 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku 

w sali narad Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

 

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

stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Obrady rozpoczęto o godz. 8.30. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

3. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

Przebieg sesji 

Obrady XIII sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodni- 

czący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał przedstawicieli władz gminnych, 

sołtysów oraz radnych. Na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy  

13 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, czy mają zapytania lub wnioski do porządku obrad.  

 Radni nie zgłosili wniosków. 

Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

  1. Otwarcie sesji 

  2. Przyjęcie wniosków w sprawie ewentualnych zmian do porządku obrad  

  3. Przyjęcie protokołów z poprzednich, tj. XI i XII sesji nadzwyczajnej  

  4. Wnioski i opinie stałych komisji Rady Gminy 

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk  

na 2016 r. 

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy  

na 2016 r. 

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

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu 

sołeckiego 
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  9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 5 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej  

na 2015 rok 

10. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

11. Zapytania i interpelacje 

12. Wolne wnioski 

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

14. Zamknięcie obrad  

 

Ad. 3. 

Przewodniczący Rady stwierdził przyjęcie protokołów z poprzednich sesji, tj. XI i XII sesji 

nadzwyczajnej. 

 

Ad. 4.  

 Przewodniczące stałych komisji Rady Gminy kolejno zapoznały Radę Gminy z wnioskami  

i opiniami wypracowanymi na posiedzeniach: 1) Komisji Budżetowej w dniu 25 stycznia 2016 r. 

zgodnie z protokołem nr 13/2016; 2) Komisji Rewizyjnej w dniu 27 stycznia 2016 r. w oparciu  

o protokół nr 13/2016; 3) Komisji Gospodarczo-Oświatowej w dniu 26 stycznia 2016 r. na podstawie 

protokołu nr 13/2016. 

 

Ad. 5.–6. 

 Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi do przedłożonych 

projektów uchwał nr 1 i 2. 

 Radni nie mieli uwag. 

 W wyniku kolejno przeprowadzonych głosowań jawnych ww. projektów uchwał Rada Gminy 

przyjęła Uchwałę Nr 81/XIII/16 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2016 r. oraz 

Uchwałę Nr 82/XIII/16 w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2016 r.  

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania 13 rad- 

nych, 13 osób głosowało za. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania 13 rad- 

nych, 13 osób głosowało za. 
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Ad. 7. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że w związku z przekazaniem mieszkańcom komputerów ze środków 

UE „Internet oknem na świat dla mieszkańców Powiatu Zwoleńskiego” w ramach Działania 8.3: 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” Gmina musi przez 5 lat finansować koszty 

dostępu do internetu osobom, które otrzymały nieodpłatnie zestawy komputerowe. 

Radni nie mieli uwag. 

 Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 3, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 83/XIII/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania 13 rad- 

nych, 13 osób głosowało za. 

Na salę obrad wszedł radny Dariusz Dusiński. 

 

Ad. 8.  

 Wójt zaproponował, aby nie wyodrębniać funduszu sołeckiego na 2017 rok. Gmina planuje 

wykonać szereg zadań inwestycyjnych. Jeśli zostanie rozdrobniony budżet, to Gmina nie będzie mogła 

przeprowadzić inwestycji, ponieważ trzeba mieć środki na wkład własny. Tym bardziej że fundusz 

sołecki to pieniądze publiczne, które podlegają takim samym prawom jak pozostałe środki budżetowe. 

Wiąże się z tym również m.in. pełna jawność ich wydatkowania. Fundusz jest wyodrębniany w budże- 

cie Gminy i przez cały czas pozostaje częścią budżetu. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego 

ponosi Gmina, na nią też wystawiane są faktury, rachunki czy zawierane umowy. 

 W dyskusji głos zabrał Dariusz Dusiński. 

 
Radni nie wnieśli uwag, w związku z czym Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie 

jawne nad projektem uchwały nr 4, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 84/XIII/16  

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 4: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 

 Elżbieta Madejska celem zapoznania radnych kolejno odczytała uchwały Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 stycznia 2016 r. Nr Ra.30.2016 w sprawie: 

opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę Przyłęk planowanego w Uchwale Budżetowej na rok 
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2016 deficytu i Nr Ra.31.2016 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk 

kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową. 

 

Ad. 9. 

Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej na 2016 rok  

– projekt uchwały nr 5, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 5630 zł. Ustalono dochody  

o łącznej kwocie 19 793 238 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę 5630 zł. i ustalono 

wydatki o łącznej kwocie 20 602 911 zł. Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o 32 000 zł. 

Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 1 917 000 zł. Pozostałe pozycje nie ulegają 

zmianie, tj. deficyt, przychody i rozchody. 

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, uzupełniając wypowiedź Skarbnika Gminy, przypomniał o podjęciu przez Radę 

uchwały o udzielaniu dotacji dla policji w wysokości 5 tys. zł co roku. Kwota w obecnym budżecie  

w wysokości 7150 zł to środki zwrócone w końcówce roku 2015 przez policję, które Gmina przekaże 

im w roku bieżącym. Nie będzie natomiast przekazywać dla policji w 2016 r. kwoty 5 tys. zł. 

Na organizację wycieczki dla dzieci z rodzin patologicznych zostanie ogłoszony konkurs  

w ramach budżetu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2016 r., który wyłoni organizatora wycieczki. 

Wyjaśnił, że dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Przebudowa stacji wodocią- 

gowej w miejscowości Załazy” na „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 

Załazy”, ponieważ zadanie o takiej nazwie może uzyskać dotację na ten cel w wysokości 50 proc. 

kosztów kwalifikowanych (pozostałe środki na to zadanie stanowić będzie pożyczka) z Wojewódzkie- 

go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

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 5: obecnych na sali w trakcie głosowania 14 rad- 

nych, 14 osób głosowało za. 
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Ad. 10. 

 Wójt Gminy przedstawił informacje o działalności międzysesyjnej od 19 stycznia do 10 lutego 

2016 roku. Omówił sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Przyłęk. Zgodnie z art. 30a 

ust. 3 Karty Nauczyciela, jeśli płaca nauczyciela nie osiągnęła gwarantowanego minimum, organ 

prowadzący szkołę ma obowiązek wypłacić dodatek uzupełniający dla nauczycieli w terminie do  

31 stycznia roku kalendarzowego. Jest to pierwszy rok, w którym kwota wyrównania jest niska  

i stanowi łącznie 52 965,91 zł na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w tym dla 

nauczycieli mianowanych nadwyżka wynosi 1619,67 zł. Stwierdził, że lepiej zapłacić nauczycielom 

za pracę niż za darmo wyrównywać pobory do średniego wynagrodzenia. 

Informacyjnie podał, że na kolektory słoneczne wpłynęło 541 wniosków z 22 miejscowości,  

a na przydomowe oczyszczalnie ścieków zgłosiły się 223 osoby. Po podpisaniu umowy w sprawie 

kolektorów słonecznych z przedstawicielem firmy (prawdopodobnie w poniedziałek) planuje się 

przeprowadzenie zebrań wiejskich, na których mieszkańcy otrzymają niezbędne informacje na ten 

temat. Umowę trzeba tak zawrzeć, aby jasno określała zapis o wypłacie firmie należności dopiero  

po przyznaniu środków dla Gminy, bo inaczej zapłacimy za projekty, a możemy nie uzyskać środków. 

Oznajmił o przesunięciu terminu na marzec ogłoszenia przetargu na oświetlenie uliczne  

III etap ze względu na konieczność dokończenia projektowania. Ponadto zrezygnujemy z planowane- 

go zakupu samochodu osobowego w tym roku dla Urzędu Gminy i będziemy jak do tej pory korzystać  

z samochodów strażackich. Większość gmin też jeździ takimi samochodami, mimo iż zgodnie  

z przepisami nie powinny. Koszt zakupu pojazdu to kwota 75‒80 tys. zł. Gmina ma inne wydatki  

– wpłynęły wnioski komisji Rady Gminy o wykonanie dwóch odcinków dróg w Babinie i w Rudkach, 

dochodzi do tego konieczność (prawdopodobnie na następnej sesji) zabezpieczenia 600 tys. zł  

na poważną przebudowę stacji uzdatniania wody w Załazach. Będzie częściowo rozbudowana  

z wymianą odżelaziaczy na dwuetapowe oczyszczanie (najpierw żelazo, później mangan), bo 

przekroczona jest dopuszczalna norma manganu. Jeśli nie obniżymy tego wskaźnika, to Powiatowa 

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zamknie stację uzdatniania wody w Załazach (zostało już wszczęte 

postępowanie z ich strony). 

Przy zakupie samochodu strażackiego dla OSP w Łagowie z Regionalnego Programu Opera- 

cyjnego możemy uzyskać do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Ogólny koszt zakupu to 750 tys. zł 

(od 2016 roku nastąpił wzrost VAT z 8 proc. do 23 proc.). Po przeliczeniu moglibyśmy uzyskać  

209 tys. zł, pozostałe środki musiałyby pochodzić ze środków własnych Urzędu Gminy, ponieważ  

nie można łączyć innych pozyskanych środków, korzystając z tego programu. Zakup samochodu  

z tzw. składanki, tj. z Zarządu Głównego OSP RP, dotacji z WFOŚiGW w Warszawie, Urzędu 

Marszałkowskiego, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej i środków własnych Urzędu 
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Gminy, nie wchodzi w grę, bo na ten rok zaplanowany jest samochód dla Kowalkowa. W latach 

poprzednich samochód otrzymały Policzna, Tczów, Zwoleń. Zakup tego samochodu jest planowany 

ze składanki na 2017 rok.  

Wójt prosił o pozostanie wszystkich obecnych na debacie publicznej w sprawie bezpieczeń- 

stwa publicznego, która będzie zaraz po sesji. Na podstawie przeprowadzonych debat na szczeblu 

wojewódzkim, powiatowym, gminnym i być może w sołectwach będzie sporządzona krajowa mapa 

bezpieczeństwa. Każdy z uczestników będzie mógł wskazać zagrożenia. Na debacie będą przedstawi- 

ciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, Komendy Powiatowej Policji  

w Zwoleniu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zwoleniu, Starosta i Wicestarosta oraz 

inni zaproszeni. Prosił również radnego i sołtysa Lucimi o przekazanie przez Wspólnotę Gruntową wsi 

Lucimia działek po to, aby projektant wykonał prace projektowe zadania inwestycyjnego pn. 

„Modernizacja świetlicy w Lucimi”. 

Następnie będzie sporządzana dokumentacja dla dwóch remiz strażackich w Łagowie oraz 

Łaguszowie.  

Do Starostwa Powiatowego w Zwoleniu trafiła skarga kierowana do Ministerstwa Pracy  

i Polityki Społecznej na działalność Gminy oraz władz gminy w sprawie nieudzielania pomocy 

ludziom ‒ w budynku przecieka dach i jest zimno. Ze Starostwa została ona przekazana do Starostwa 

Powiatowego Warszawa Zachodnia tam, gdzie zarejestrowany jest Markot. Po otrzymaniu odpowiedzi 

na to pismo ze Starostwa Powiatowego osoba podpisana nie własnoręcznie, lecz komputerowo, 

zamieszkująca w Domu Pomocy w Lucimi, przedzwoniła do Starostwa w Zwoleniu z informacją, że 

żadnego pisma nie pisała. Ktoś zrobił sobie żart i teraz jest problem.  

Trzeba się zastanowić, jakie możliwe kroki podjąć. Kotłownia jest w opłakanym stanie, 

szambo nie zawsze na czas opróżniane, na co skarżą się mieszkańcy. W Lucimi można więc 

spodziewać się problemów. 

Na zakończenie swojej wypowiedzi dodał, że oprócz zebrań (łączących kilka miejscowości 

tam, gdzie są świetlice) na temat kolektorów słonecznych czy przydomowych oczyszczalni ścieków 

nie planuje się zebrań wiejskich w każdym sołectwie w tym roku. 

 

Ad. 11. 

 Beata Malesa zapytała, czy mieszkańcy sołectwa Załazy będą mieli informacje, które pozwolą 

na podjęcie decyzji, kto ma złożyć wniosek na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, a kto 

kwalifikuje się do podłączenia do oczyszczalni kontenerowej. Dodała, że informacje o możliwości 

instalowania odnawialnych źródeł energii mieszkańcy Załaz otrzymali od sołtysa, ale bez powiado- 
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mienia ich o dotowaniu tych przedsięwzięć i dlatego nie wykazali zainteresowania propozycjami 

energooszczędnymi. Przypomniała o konieczności wyrównania ziemią terenu przed placem zabaw  

w Załazach.  

 Wójt Gminy wyjaśnił, że dofinansowanie w województwie mazowieckim do kolektorów sło- 

necznych wynosić będzie do 70 proc., bo jest to bogate województwo, w lubelskim jest dofinanso- 

wanie do 85 proc. Druga strona, czyli mieszkaniec, musi pokryć wydatki w 30 proc. ogólnego kosztu 

w ramach zawieranej umowy cywilnoprawnej. W 2016 roku w opracowaniu będzie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przyłęk i wtedy będą wprowa- 

dzone oczyszczalnie kontenerowe z podaniem ich lokalizacji, liczby i miejscowości do nich przyna- 

leżne (podłączone). Wniosek w sprawie nawiezienia ziemi został przyjęty do realizacji. 

Zbigniew Suchecki prosił o wykonanie projektu oświetlenia w Zamościu Starym. Wcześniej 

nie był robiony projekt na kilka lamp, ponieważ była przebudowywana cała linia, która została już 

wykonana i można teraz doprojektować tam oświetlenie uliczne.  

Wójt oznajmił, że niezakończona jest jeszcze dokumentacja i dlatego można będzie doprojek- 

tować tam założenie kilku lamp. Prosił o zgłoszenie tego problemu p. Leszkowi Rutkowskiemu. 

Wojciech Szmajda prosił sołtysów i radnych o rzetelne informowanie mieszkańców.  

Dariusz Dusiński pochwalił poczynania związane ze sprawdzeniem firmy, która oferowała się 

za darmo przeprowadzić badania kontrolujące zdrowie chętnych osób. Jak się okazało, nie dojechała, 

podając za przyczynę niesprawny samochód. Przekazał informacje dotyczące psów u jednego  

z mieszkańców Lucimi.  

Pani Danuta Bocian, Sekretarz Gminy, wyjaśniła, że władze Gminy wspólnie z Kierownikiem 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku uzgodnili, aby firma po przyjeździe do Przyłęka na prze- 

prowadzenie badań najpierw zgłosiła się do Urzędu Gminy. Trzeba ją bowiem sprawdzić, wylegity- 

mować, zapytać, jakie ma uprawnienia itp. O tych uzgodnieniach firma została poinformowana. 

Sołtys z Wysocina zapytał o możliwość zakupu przez mieszkańców Wysocina tabliczek  

na posesje z numerem domu i nazwą miejscowości oraz o remont drogi w kierunku Wysocina. 

Wójt Gminy oznajmił, że na tę drogę został złożony wniosek o dofinansowanie do Urzędu 

Marszałkowskiego. Przecież na poprzedniej sesji zabezpieczyliśmy środki finansowe w budżecie 

Gminy na 2016 rok na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Wysocin – Mierziączka  

w kwocie 79 922,76 zł. 

Pani Irena Koniarz prosiła o założenie przepustu na drodze Ignaców Kolonia i zasypanie 

kruszywem dwóch zagłębień w drodze Ignaców – Ławeczko. 
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Wójt Gminy przekazał, że podejmie decyzję w przedstawionych sprawach przez p. sołtys  

z Ignacowa po przeprowadzeniu oględzin na ww. drogach. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Przyłęk, Wojciech 

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

o godz. 10.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 


