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Protokół nr 19/2016 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 25 października 2016 roku 

w sali narad Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100 proc. (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. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

3. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

1. Sołtysi – 24 osoby 

(zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Przebieg sesji 

Obrady XIX 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 i sołtysów. 

 Pan Wojciech Szmajda na podstawie listy obecności stwierdził, że jest kworum wymagane  

do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2016 r., poz. 446 i 1579).  

 

Ad. 2. 

 Przewodniczący obrad poinformował, że do przesłanego porządku obrad wprowadził dodatko-

wy punkt: „10a. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 

przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017”. Zwrócił się do radnych  

z zapytaniem, czy mają wnioski do porządku obrad.  

 Radni nie zgłosili wniosków. 
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Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

  2. Przyjęcie wniosków w sprawie ewentualnych zmian do porządku obrad  

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nadzwyczajnej 

  4. Informacja Wójta i Przewodniczącego Rady Gminy o przeprowadzonej analizie oświadczeń 

majątkowych za 2015 r. Urzędu Skarbowego w Lipsku i Zwoleniu oraz Wojewody Mazowieckiego 

  5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii 

  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Przyłęk za rok szkolny 2015/2016  

i organizacji roku szkolnego 2016/2017 

  7. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

  8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 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 2017 rok 

  9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej 

10. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie wysokości stawek podatku od środków 

transportowych 

10a. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 6 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, 

przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok 2017 

11. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 4 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  

na lata 2016‒2025 

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

na rok 2016 

13. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy 

14. Zapytania i interpelacje 

15. Wolne wnioski 

16. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

17. Zamknięcie obrad  

 

Ad. 3. 

 Protokół przyjęto bez uwag, przez aklamację. 

 

Ad. 4. 

 Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że w wyniku przeprowadzonej analizy danych 

zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych wg. stanu na 31 grudnia 2015 r. na 14 osób 
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zobowiązanych do złożenia ww. oświadczeń w terminie złożyło 13 radnych. Jeden radny po wezwaniu 

do niezwłocznego złożenia oświadczenia majątkowego w ciągu dodatkowego czternastodniowego 

terminu złożył oświadczenie majątkowe – 23 maja 2016 r. W dniu 7 czerwca 2016 r. przesłano  

14 oświadczeń majątkowych do Urzędu Skarbowego w Zwoleniu, a 1 czerwca 2016 r. przekazano 

kopie oświadczeń majątkowych Wójtowi Gminy celem publikacji w BIP-ie. Ze względu na złożenie 

korekt oświadczeń majątkowych z wyjaśnieniami przez dwóch radnych powtórnie przesłano je do 

Urzędu Skarbowego i Wójta Gminy 12 września 2016 r.   

 

Marian Kuś przekazał, iż Urząd Skarbowy w Zwoleniu nie stwierdził nieprawidłowości  

i przesłał informację w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych według stanu na 31.12.2015 roku 

przez radnych Rady Gminy i pracowników Urzędu Gminy. Wojewoda Mazowiecki również 

przedstawił wyniki analizy oświadczeń majątkowych za 2015 r. złożonych przez Wójta Gminy  

i Przewodniczącego Rady Gminy– w komplecie i bez uwag. Urząd Skarbowy w Lipsku, do którego 

złożone zostały oświadczenia majątkowe 2 osób stwierdził nieprawidłowości: Pani Teresa Wójtowicz 

– w części VIII oświadczenia majątkowego wykazała dochód z informacji PIT 11. W złożonym 

zeznaniu podatkowym wykazała podwyższone koszty uzyskania przychodu wobec tego  

w oświadczeniu dochód powinien być wykazany z zeznania. Oświadczenie majątkowe pozostałej 

osoby, tj. Skarbnika Gminy uznał za sporządzone prawidłowo. 

 

Ad. 5. 

 Przewodniczący Rady oznajmił, że Mirosław Madejski jako Przewodniczący Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii przedstawił szczegółowo 

Sprawozdanie z realizacji wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Narkomanii na posiedzeniach stałych Komisji Rady Gminy i nie ma potrzeby ponownego ich 

omawiania. Sprawozdanie to w wersji papierowej zostało wysłane do radnych, by mogli oni wcześniej 

się z nim zapoznać. Nawiązując do tego faktu, zapytał radnych, czy mają uwagi albo pytania  

do przedłożonych sprawozdań. Dodał, że w tej kwestii do dyspozycji radnych jest Mirosław Madejski. 

 

Radni nie zgłosili uwag ani pytań. 

 

Ad. 6. 

 Mirosław Madejski, Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego, także na posiedzeniach 

stałych Komisji Rady Gminy referował sprawozdania o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy 

Przyłęk za rok szkolny 2015/2016, organizacji roku szkolnego 2016/2017 i średnie wyniki procentowe 

szkół na podstawie wyników sprawdzianu w szóstych klasach szkół podstawowych i wyników 

egzaminów gimnazjalnych, przedkładając je radnym również w wersji papierowej – powiedział pan 
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Wojciech Szmajda. Zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają pytania do omówionego 

sprawozdania. 

 

Radni nie mieli uwag. 

 

Ad. 7. 

Przewodniczące stałych komisji Rady Gminy kolejno zapoznały Radę Gminy z wnioskami 

wypracowanymi na posiedzeniach: 1) Komisji Gospodarczo-Oświatowej w dniu 19 października  

2016 r. na podstawie protokołu nr 21/2016, 2) Komisji Budżetowej w dniu 18 października 2016 r. 

zgodnie z protokołem nr 21/2016 i 3) Komisji Rewizyjnej w dniu 20 października 2016 r. w oparciu  

o protokół nr 21/2016. 

 

Ad. 8. 

 Marian Kuś, przedkładając projekt uchwały nr 1, nadmienił, że zgodnie z paragrafem 5a. 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządo- 

wymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 przeprowadzonych w sposób określony w art. 5 

ust. 5, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3. do dnia 30 listopada roku poprzedzającego okres obowiązywania programu. Mimo 

ogłoszenia o konsultacjach wraz z projektem uchwały, które zamieszczono na stronie internetowej 

urzędu, podając sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii (od 15 do 29 września 2016 r.), w wyzna- 

czonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków.  

W związku z tym, że radni nie proponowali zmian, prowadzący obrady przeprowadził 

głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 1, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę  

Nr 116/XIX/16 w sprawie Programu współpracy Gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi,  

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.  

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 9. 

 Wójt Gminy wyjaśnił, że w związku ze zwiększoną kwotą poprzetargową na przebudowę 

drogi powiatowej nr 4527W Zielonka–Łaguszów zachodzi konieczność zmiany wysokości udzielonej 

pomocy. Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 108/XVII/16 z dnia 8 lipca 2016 r została udzielona pomoc 

finansowa dla Starostwa Zwoleńskiego w wysokości 65 tys. zł. Obecnie przedłożył projekt uchwały  

nr 2, w którym proponuje udzielenie pomocy na ww. zadanie w kwocie 76 tys. zł, tj. zwiększenie  

o 11 tys. zł na to zadanie. Natomiast Starostwo Powiatowe w Zwoleniu z własnych środków 
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dodatkowo założy nowy przepust za prawie 30 tys. zł tam, gdzie się kończy IUNG w Grabowie nad 

Wisłą. Odcinek tej drogi był w fatalnym stanie.  

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych, czy są pytania do projektu uchwały nr 2. 

 Radni nie mieli pytań ani uwag. 

Po przeprowadzeniu procedury głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 117/XIX/16  

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie udzielenia pomocy finansowej. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 10. 

 Wójt, powołując się na Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 października 

2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2017 r. (M.P., poz. 979)  

– minimalne stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywać będą w 2017 roku, 

pozostaną na niezmienionym poziomie w stosunku do obowiązujących w tym roku ‒ oraz  

na Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M.P. poz. 779), przedstawił Radzie Gminy projekt 

uchwały nr 3 z propozycją pozostawienia stawek na poziomie roku poprzedniego mimo niewielkiego 

spadku maksymalnych stawek (o 0,9 proc., czyli o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych  

w I półroczu 2016 r. w stosunku do I półrocza 2015 r.). Podkreślił, że mamy najniższe stawki tego 

podatku wśród sąsiednich gmin. 

W związku z tym, że radni nie mieli uwag, prowadzący obrady przeprowadził głosowanie 

jawne nad projektem uchwały nr 3, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę  

Nr 118/XIX/16 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 r. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 

 Marian Kuś na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia  

20 października 2016 r. podał, że średnia cena drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy 

kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1 m
2
.
 
Zatem podatek leśny z 1 ha lasu w roku 2017 wyniesie 

191,01 zł x 0,220m
3
 = 42,1762 zł (spadek o 0,0132 zł w stosunku do roku poprzedniego).  
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Ad. 10a. 

 Wójt Gminy, wnosząc pod obrady projekt uchwał nr 6, zaproponował pozostawienie stawki  

na poziomie roku poprzedniego, czyli obniżenie z 52,44 zł za 1 dt do 46 zł za 1 dt w oparciu o Komu- 

nikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej 

ceny skupu żyta za 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 

2017, która spadła o 1,31 zł z 53,75 zł za 1 dt do 52,44 zł za 1 dt. 

Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają inne propozycje stawek 

podatku. 

Radni nie mieli innych propozycji. 

W związku z powyższym Wojciech Szmajda przeprowadził głosowanie jawne nad projektem 

uchwały nr 6, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 119/XIX/16 w sprawie obniżenia 

średniej ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obniżenia podatku rolnego na rok 2017. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 11. – 12. 

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

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2016–2025. 

Radni nie mieli pytań do projektu uchwały nr 4, w związku z czym w wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego przez Przewodniczącego obrad Rada Gminy przyjęła 

Uchwałę Nr 120/XIX/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata  

2016‒2025. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

Następnie Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej  

na 2016 rok – projekt uchwały nr 5, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 213 127 zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 25 274 519,23 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o kwotę  

13 127 zł i ustalono wydatki o łącznej kwocie 27 471 567,23 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne  

o kwotę 9 300 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 2 942 500 zł. Zmniejszono 

deficyt budżetu Gminy o kwotę 200 tys. zł. Po dokonaniu zmian ustalono deficyt w wysokości  

2 197 048 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytu w kwocie 848 373 373 zł,  

b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł (wolnych środków) 582 675 zł. Zmniejszono przychody  

o 200 tys. zł. Po dokonaniu zmian ustalono przychody o łącznej wysokości 2 422 148 zł  

z tytułów: a) kredytu 1 073 473 zł, b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł 582 675 zł.  
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Zmieniono plan dotacji udzielonych z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym 

do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetu na rok 2016  

– zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na rok 2016 – zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan 

wydatków inwestycyjnych na rok 2016 – zmiany, tj. Tabela nr 3.  

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały nr 5. 

Radni nie zgłosili pytań. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne nad projektem uchwały nr 5, w wyniku 

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 121/XIX/16 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na rok 2016. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 13. 

Wójt przedstawił informację o działalności międzysesyjnej od 14 września do 24 października 

2016 roku. Poinformował o: 

- oddaniu już wszystkich dróg zaplanowanych do wykonania zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym 

do uchwały budżetowej na rok 2016 (ostatnia, jaka została oddana do użytku i odebrana, to droga  

w Wólce Łagowskiej; została ona poszerzona z poboczami, co umożliwi wreszcie minięcie się dwóch 

pojazdów) 

- dokonaniu otwarcia nowego budynku GBP w Przyłęku, na które przybyli licznie zaproszeni goście  

w dniu 23 września 2016 r. 

- zorganizowanej uroczystości 100-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie oraz nadania jej 

imienia Heleny Długoszewskiej w dniu 8 października 2016 r.; mszę celebrował biskup pomocniczy 

- uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego dla 16 par z terenu naszej gminy w dniu  

21 października 2016 r.; główna uroczystość nadania odznaczeń państwowych odbyła się na sali narad 

przy GBP w Przyłęku; podziękował Panu Jerzemu Kamionce za piękny występ młodzieży Publiczne- 

go Gimnazjum w Przyłęku 

- tym, że zapalone zostały wszystkie punkty świetlne realizowane w ramach III etapu oświetlenia 

ulicznego; jeszcze w przyszłym roku należy zaplanować dodatkowe oświetlenie uliczne po wykonanej 
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modernizacji linii w Zamościu biegnącej poprzednio polami, obecnie przy drodze gminnej, oraz inne 

planowane, a niewykonane punkty, np. w Łaguszowie 

- odbywającej się modernizacji stacji uzdatniania wody w Załazach z terminem jej zakończenia w dniu 

30 listopada 2016 r., i to mimo opóźnienia (o miesiąc) ‒ fachowcy twierdzą, że oddadzą inwestycję  

w terminie 

- dobiegającej budowie wodociągu w Wólce Zamojskiej; ponieważ gospodarze nie wyrażają zgody  

na wywóz ziemi z wykopu na pola, to trafia ona na drogę (już utwardzoną) i znów będzie konieczność 

jej utwardzenia; delegacje z Wólki Zamojskiej uaktywniły się w sprawie tej drogi 

Ponadto Pan Marian Kuś wyjaśnił zagadnienie związane z boiskiem wielofunkcyjnym 

ogólnodostępnym, planowanym w Łaguszowie – wniosek zostanie złożony w ostatecznym terminie, 

tj. w piątek. Na to zadanie sporządzony został kosztorys na kwotę 590 tys. zł netto. Po zapoznaniu się  

z interpretacją wydaną przez Ministerstwo Rolnictwa okazało się, że nie może być większy kosztorys 

niż 460 tys. zł, czyli do tej kwoty, która została przyznana Gminie. Dlatego Gmina zmuszona była  

do pomniejszenia wartości kosztorysowej nie większej niż przyznana kwota. Pozostałe zadania będą 

wykonywane w ramach środków własnych. Być może uda się zrobić jeszcze w tym roku projekt  

na modernizację obiektu w Lucimi. 

Poinformował także o wpłynięciu pisma od Pani Kurator Sądu Rejonowego w Zwoleniu  

z interwencją o poprawę warunków mieszkaniowych (wymiana stolarki okiennej) osobie zamieszku- 

jącej w budynku po byłej szkole w Lucimi. Po dokonaniu pomiarów okna zostaną zakupione  

i wstawione. W związku z koniecznością przeprowadzania remontów Gmina musi podnieść stawkę 

czynszu za mieszkania, aby w ramach zgromadzonych środków dokonywać remontów tych mieszkań 

‒ spuentował Wójt Gminy. Ze względu na bardzo ważne posiedzenie Zarządu Powiatowego Straży  

w Zwoleniu o godz. 10.00 w sprawie przygotowania na przyszły tydzień walnego zebrania członków 

poprosił, aby zebrani zadawali pytania tylko niecierpiące zwłoki. Na najbliższej sesji po sporządzeniu 

projektu budżetu na 2017 r. i odbyciu posiedzeń stałych Komisji Rady Gminy będzie więcej 

informacji do przekazania sołtysom. 

 

Ad. 14.–16. 

Nie zgłaszano pytań, w związku z czym również nie udzielano odpowiedzi. 
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Ad. 17. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący Rady 

Gminy Przyłęk zamknął obrady XIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk o godz. 9.40.  

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


