
1 
 

Protokół nr 20/2016 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 29 listopada 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 

4. Maria Madejska – Kierownik GOPS w Przyłęku 

5. Sołtysi – 24 osoby 

(zgodnie z załączoną listą obecności 

 

Przebieg sesji 

Obrady XX 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 Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają wnioski do porządku 

obrad.  

 Radni nie zgłosili wniosków. 

 

Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad 

  2. Przyjęcie wniosków w sprawie ewentualnych zmian do porządku obrad  
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  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji 

  4. Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

  5. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecz- 

nych Gminy na lata 2017‒ 2021 

  6. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie zmian w Gminnym Programie Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 

  7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  

i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Przyłęk 

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

na lata 2016‒2025 

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

na rok 2016 

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. 

 Protokół przyjęto bez uwag, przez aklamację. 

 

Ad. 4. 

 

Przewodniczące stałych komisji Rady Gminy kolejno zapoznały Radę Gminy z wnioskami 

wypracowanymi na posiedzeniach: 1) Komisji Gospodarczo-Oświatowej w dniu 22 listopada  

2016 r. na podstawie protokołu nr 22/2016, 2) Komisji Budżetowej w dniu 25 listopada 2016 r. 

zgodnie z protokołem nr 22/2016 i 3) Komisji Rewizyjnej w dniu 24 listopada 2016 r. w oparciu  

o protokół nr 22/2016. 

 

Ad. 5.  

Maria Madejska poinformowała na podstawie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2006 r. poz. 930 z późn. zm.), że została opracowana 

Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017‒2022, która jest niezbędna  

i stanowi podstawę do ubiegania się o środki z UE w zakresie ww. ustawy.  
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Na zakończenie swojej wypowiedzi podziękowała radnemu Dariuszowi Dusińskiemu za uży- 

czenie wózka do rozładunku palet z darami z Radomskiego Banku Żywności, co niezmiernie ułatwiło 

zadanie. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania związane z wydawanymi darami. 

W związku z tym, że radni nie mieli pytań do projektu uchwały nr 2, prowadzący obrady 

przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 122/XX/16  

w sprawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2017‒2022. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 6. 

 Wójt Gminy przedłożył projekt uchwały nr 1 pod obrady Rady Gminy, w którym zwiększona 

została poz. 6 w Planie Wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Narkomanii na 2016 rok o kwotę 1299 zł, tj. z tytułu większego wpływu z zezwoleń za opłaty  

ze sprzedaży napojów alkoholowych w stosunku do planu; tym samym zwiększeniu uległa również  

o tę sumę ogólna kwota planu wydatków i wynosi 84 893 zł. 

Radni nie mieli pytań do przedłożonego projektu uchwały nr 1, w związku z czym w wyniku 

przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 123/XX/16 w sprawie 

zmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii.  

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 7.  

 Pan Marian Kuś, nawiązując do projektu uchwały nr 3, przytoczył art. 10a pkt 1 i art. 10b ust. 

1‒2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), które obecnie zezwalają 

na obsługę finansową, administracyjną i organizacyjną jednostek organizacyjnych przez Urząd Gminy  

w Przyłęku. Dodał, że poprzednia uchwała w sprawie wspólnej obsługi z 2013 r. opierała się  

na przepisach ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 5 ust. 9  

i art. 5c ust. 1 oraz na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594).  

Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych, czy mają pytania do projektu uchwały nr 3. 

Radni nie zgłosili pytań. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego nad ww. projektem Rada Gminy przyjęła Uchwałę 

Nr 124/XX/16 w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek 

organizacyjnych Gminy Przyłęk. 

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

nych, 15 osób głosowało za. 

 

Ad. 8.–9. 

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 125/XX/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 zmniejszono dochody budżetu Gminy o 146 605 zł. 

Ustalono dochody o łącznej kwocie 25 497 493,45 zł, z tego bieżące 25 112 235,45 zł i majątkowe 

385 258 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 323 868 zł i ustalono wydatki o łącznej 

kwocie 27 417 278,45 zł, z tego bieżące 24 626 146,45 zł i majątkowe 2 891 132 zł. Zmniejszono 

wydatki inwestycyjne o kwotę 323 868 zł. Ustalono kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 

2 618 632 zł. Zmniejszono deficyt budżetu Gminy o kwotę 177 263 zł. Po dokonaniu zmian ustalono 

deficyt w wysokości 2 019 785 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytu w kwocie 

678 309 zł, b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł (wolnych środków) 575 476 zł. Zmniejszono 

przychody o tę samą kwotę. Angażuje się wolne środki w wysokości 217 901 zł, a zmniejsza się 

kwotę kredytu o 395 164 zł. Pozostałe pozycje zostają bez zmian.  

Po dokonaniu zmian ustalono przychody o łącznej wysokości 2 244 885 zł z tytułów:  

a) kredytu 678 309 zł, b) pożyczki 766 tys. zł, c) innych źródeł 800 576 zł.  

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

którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę nr 126/XX/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. 10. 

 Pan Wójt Gminy przedstawił informacje o działalności międzysesyjnej od 25 października  

do 28 listopada 2016 r. Poinformował o:  

- planowanej ostatniej sesji tego roku w dniu 29 grudnia, tj. w czwartek. 

- rozpoczęciu bieżącego rozwożenia 8 ton piasku. Z uwagi na aurę zimową zrobiło się dość ślisko. 

Jeśli Gminę będzie zasypywać śniegiem, uruchomione zostanie odśnieżanie przez jednostkę OSP  

w Mszadli Nowej, bo szkoda wydawać środki (godzina odśnieżania to koszt rzędu 125 zł), ale przy 

większych opadach prace wykona p. Ryszard Kozak. 

- zamiarze złożenia wniosku (dzień po sesji) o dotację na wykonanie Programu Rewitalizacji  

do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych w Warszawie. Program ten pozwoli 

pozyskać środki z Regionalnego Programu Operacyjnego dla miejscowości Lucimia i Wólka 

Zamojska. 

- przywróceniu funkcjonalności oświetlenia ulicznego w Okrężnicy. Ingerowała osoba, która 

przestawiała zegar i dlatego skrzynka została zamknięta na kłódkę. Podobne zajście miało miejsce  

w Zamościu i Babinie. 

- trwających pracach przebudowy stacji uzdatniania wody w Załazach. Termin zakończenia inwestycji 

to 30 listopada 2016 r. Prawdopodobnie nie uda się tego zakończyć i wykonawca będzie musiał płacić 

kary umowne w wysokości 0,1 procenta dziennie od wartości zadania, ponieważ wykonawca wszedł 

na budowę z miesięcznym opóźnieniem. Dodatkowo w tym roku w Załazach trzeba zmodernizować 

rów poprzez założenie przepustu w celu odprowadzania wody z przeprowadzanych płukań wody  

do rzeki. W dniu jutrzejszym odbędzie się spotkanie z wykonawcą i inspektorami nadzoru ‒ ta sprawa 

będzie omawiana jako dodatkowa praca związana z wykonywaniem tej inwestycji. Jeśli rozmowa nie 

przeniesie efektu, trzeba będzie wykonać to zadanie z własnych środków, inaczej woda będzie 

zalewać mieszkańców Załaz. 
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- prowadzonej akcji rozdawania żywności na zapisy pochodzącej z Radomskiego Banku Żywności,  

z której nasuwa się wniosek o konieczności skuteczniejszego powiadamiania mieszkańców o terminie  

i warunkach zapisu na paczki. Ze względu na stan zdrowia osoby starsze nie zawsze bowiem 

uczestniczą w niedzielnej mszy św. i nie do wszystkich dotarły kartki z informacją. Z terenu Gminy 

zapisało się na te dary 900 osób. 

- zamiarze złożenia wniosku na dofinansowanie do utylizacji eternitu jak tylko w nowym roku ukaże 

się informacja o naborze ogłoszona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie. W roku poprzednim po przeprowadzonej aktualizacji i przyjęciu przez Radę 

Gminy Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Przyłęk z 2008 r., tj. 16 maja 2016 r., okazało się, 

że nabór się zakończył i nie można było skorzystać z dofinansowania w 2016 r. Może 2017 r. będzie 

łaskawszy i uda się za to zutylizować większą ilość eternitu. 

- złożeniu wniosku dotyczącego odnawialnych źródeł energii na kotły, panele słoneczne, pompy 

ciepła, ogniwa fotowoltaiczne dla 480 osób do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów 

Unijnych w Warszawie. Jeszcze zostaną przesłane dwa dokumenty jako uzupełnienie wniosku. 

Prawdopodobnie wnioski mają być rozpatrzone pod względem formalnym do końca stycznia 2017 r. 

Pierwsza lista rankingowa ma się ukazać na początku lutego 2017 r. 

- planowaniu dalszego oświetlenia ulicznego na rok 2017 dla Łaguszowa (wniosek został pominięty 

przez niedopatrzenie) i Zamościa Starego, gdzie wykonano modernizację i obecnie linia biegnie przy 

drodze. Prosił radnych i sołtysów o zgłaszanie na piśmie do p. Leszka Rutkowskiego braków 

oświetlenia ulicznego jeszcze tam, gdzie słupy idą przy zabudowaniach, a nie w pole. 

- pracach stałych Komisji Rady Gminy związanych z reformą oświaty. Proponowano różne warianty 

rozwiązań, ale nie będą one jeszcze prezentowane, ponieważ nie wszystko jest jasne. Być może  

na organizowanym spotkaniu z Wojewodą Mazowieckim i Kuratorem dowiemy się więcej. Będziemy 

się starali, aby zmiany jak najmniej dotknęły uczniów, rodziców i samorząd. Wiadomo tylko,  

że za dwa lata ulegnie samoistnemu wygaszeniu PG w Wólce Zamojskiej. Ponadto konieczne będzie 

utworzenie przedszkola z wydłużonym czasem pracy od 7.00 do 18‒19.00.  

- wpłynięciu pisma od mieszkańców Załaz z prośbą o zatrudnienie opiekuna świetlicy z prawdziwego 

zdarzenia (pedagoga z dobrą znajomością informatyki). Prawdopodobnie wpłynie też drugie pismo  

i dlatego czekamy. Nadmienił, że 31 grudnia 2016 r. kończy się umowa dla opiekuna Centrum 

Integracji Społecznej w Łagowie, które planuje się przekazać Gminnej Bibliotece Publicznej  

w Przyłęku Filia w Łagowie. 

- uczestnictwie w gali Biblioteki Narodowej w Warszawie związanej z uzyskaniem (po raz pierwszy  

w 2014 r.) po raz drugi w szóstym rankingu Bibliotek 2016 r. w kategorii najlepsza w woj. 
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mazowieckim I miejsca dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku. Wyrazy uznania należą się  

p. Monice Krześniak. 

- prawdopodobieństwie zwiększenia opłaty za wodę, jeśli drastyczne wzrośnie energia elektryczna,· 

co zapowiadają w środkach masowego przekazu.  

- fałszywie składanych deklaracjach od nieruchomości. Osoby uchylające się lub takie, które fałszywie 

złożyły deklaracje, są zdziwione, że otrzymują nakazy płatnicze ze zwiększonymi kwotami. Same są 

sobie winne. Po dokonanej modernizacji nieruchomości Gmina ma pomiary i jest w stanie każdego 

uchylającego się zweryfikować. Płacenie podatków jest obowiązkiem każdego mieszkańca. Nie 

będziemy pobłażać, bo coraz większe są też wymagania mieszkańców. W trybie egzekucyjnym będą 

ściągane należności od osób, które nie płacą. Wyprostowanie tego stanu potrwa jeszcze dwa lata, 

ponieważ dużo jest poprawek do naniesienia. Musimy mieć zgodne stany z przeprowadzoną 

modernizacją nieruchomości. 

- konieczności zwracania uwagi na poodrywanie niezasadne dróg przez mieszkańców. Niedługo  

w Wólce Zamojskiej będą sadzić truskawki i siać zboże na drodze, która winna mieć szerokość 12 m,  

a ma tylko 5‒6 m. Inaczej zleci się p. Kozakowi i wytyczy tak, jak być powinno. Lucimia podorała 

drogę prawie po samym asfalcie. To samo jest na drodze między Załazami a Mszadlą o szerokości  

9 m, zostało tylko 2 m gościńca. Ziemia jest odorywana od drogi, a nie nadorywana przez właścicieli, 

co przy oblodzeniu ściągnie samochód, który później stoi i utrudnia jazdę innym. Wytyczenie 

ponowne drogi wiąże się z dodatkowymi kosztami ‒ kogo wówczas obciążyć? Przecież nie możemy 

rezygnować z zadań inwestycyjnych po to, aby ponosić koszty wytyczania dróg. Z powrotem również 

orzą wytyczoną drogę z Andrzejowa w kierunku Szlacheckiego Lasu.  

 

Ad. 11.–13. 

 Pan Dariusz Dusiński zwrócił uwagę na możliwość pozyskania gruntów przez Gminę na cele 

publiczne z Agencji Własności Skarbu Państwa, np. w Rudkach, pod oczyszczalnię ścieków, cmentarz 

grzebalny dla zwierząt i inne. Prosił, aby kwota dotacji (niewykorzystana przez Klub Sportowy 

„Przyłęk”), która będzie zwrócona do budżetu Gminy w wysokości 3‒4 tys. zł, była zabezpieczona  

w budżecie roku następnego na pilny nieprzewidziany remont budek dla rezerwowych (połamanych 

przez wichurę) na boisku sportowym w Przyłęku. Poruszył sprawę zagospodarowania niewyko- 

rzystanych budynków. W najbliższej perspektywie należałoby ubiegać się o środki na adaptację 

budynku w Wólce Zamojskiej, ponieważ w ciągu dwóch lat nastąpi samoistne wygaszenie gimnazjum 

– może na mieszkania komunalne? Prosił o zmechanizowanie służby drogowej w naszej Gminie przy 

rozwożeniu kruszywa na drogi i ujęcie proponowanych zadań w następnych planowanych budżetach 

Gminy. 
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Pani Beata Malesa zapytała o odśnieżanie dróg powiatowych, p. Bożena Mistygacz zwróciła 

uwagę na potrzebę założenia oświetlenia ulicznego (2‒3 lampy) dodatkowo na Zarzeczu od strony  

p. Kęski. Prosiła o weryfikację osób niepłacących za odpady komunalne na podstawie przedłożonych 

list przez sołtysów. 

Pan Tomasz Woźniak zapytał o termin odbioru odpadów w styczniu 2017 r., prosił o roz- 

patrzenie możliwości odbioru popiołu w ramach tych samych opłat. 

Pan Marian Kuś wyjaśnił, że Powiatowy Zarząd Dróg w Zwoleniu ma ciągnik uniwersalny  

do odśnieżania i koszenia poboczy, ale piasek rozwożą w ten sam sposób, co Gmina, gdyż jest 

najtaniej i wszędzie przyczepką można wjechać. Po obejrzeniu zgłaszanego na Zarzeczu 

nieoświetlonego odcinka drogi zostanie podjęta decyzja. Dodał, że drogi powiatowe są odśnieżane 

według ustalonego harmonogramu, tj. wg pierwszej kategorii odśnieżania – to drogi krajowe  

o czarnej nawierzchni, drugiej – droga do Ławeczka i Baryczki i trzeciej – droga do Łagowa przez 

Załazy, a interwencje nic nie dadzą. Osoby, które nie złożyły deklaracji bądź nie płacą za odpady 

komunalne, otrzymują lub otrzymają trzykrotne wezwania. Po otrzymaniu tych zwrotek uznaje się 

jako skuteczne doręczenie wezwania i wówczas Gmina wystawia lub będzie wystawiać decyzję  

do komornika. 

 

Ad. 14. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Pan Wojciech Szmajda, Przewodniczący Rady 

Gminy Przyłęk zamknął obrady XX sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk o godz. 10.40.  

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 


