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Protokół nr 22/12 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

29 czerwca 2012 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). Obrady rozpoczęto o godz. 8.00. 

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. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku – Pani Maria Madejska 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

1. Dyrektor SPZOZ Gminy Przyłęk – Pani Teresa Wójtowicz 

2. Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu  

– Pan Krzysztof Żyliński 

3. Zastępca Naczelnika Wydziału  Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu –  

kom. Ireneusz Piasek 

4.  Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Zwoleniu – Pan Mirosław Madejski 

Przebieg sesji 

Obrady XXII sesji Rady Gminy w Przyłęku prowadził Pan Wojciech Szmajda, Przewodni-

czący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji, powitał zaproszonych gości i zebra-

nych. Następnie na podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy 

13 radnych, co stanowi kworum wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgod-

nie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). 

Zaproponował wykreślenie z porządku obrad następujących punktów: „Podjęcie uchwały  

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w Łagowie – projekt nr 11”, „Podjęcie uchwały  
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w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania na terenie Gminy Przyłęk” – projekt nr 8, 

wprowadzenie(po punkcie 11) do porządku obrad dodatkowych punktów, tj.„Podjęcie uchwa-

ły w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki” – projekt nr 12, „Podjęcie uchwały w sprawie: udziele-

nia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego z przeznaczeniem na współfinansowanie 

Jarmark Tradycyjnych Potraw z Ziemniaków – XIV Dożynki Powiatowe 2012 r.”  

– projekt nr 13, „Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica położone-

go w Gminie Przyłęk” – projekt nr 14 oraz „Podjęcie uchwały w sprawie rozbiórki budynku” 

– projekt nr 15 oraz (po punkcie 3) „ Wnioski i opinie Komisji Rady”. Zwrócił się do radnych 

z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do przedłożonego porządku obrad. Radni nie mieli 

uwag, w związku z czym Przewodniczący przeprowadził kolejno głosowania jawne, w wyni-

ku których Rada Gminy jednogłośnie przyjęła następujący porządek obrad XXII sesji 

z wprowadzonymi zmianami: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, XXI nadzwyczajnej, sesji  

4. Wnioski i opinie Komisji Rady 

5. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie 

6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach 

pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków  

i sposobu ich przyznawania – projekt nr 1 

7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk – projekt nr 2 

8. Podjęcie uchwały w sprawiezatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Mszadla Nowa 

 – projekt nr 3 

 

9. Podjęcie uchwały w sprawiezatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipiny 

 – projekt nr 4 

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego 

– projekt nr 5 
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11. Podjęcie uchwały w sprawieprzystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach  

Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt nr 6 

12. Podjęcie uchwały w sprawiezmian w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą  

Nr 91/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku, zmienionego Uchwałą Nr 110/XIX/12 z dnia  

29 marca 2012 r. – projekt nr 7 

13. Podjęcie uchwały w sprawieprzystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach  

Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – projekt nr 12 

14.Podjęcie uchwały w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego  

z przeznaczeniem na współfinansowanie „Jarmark Tradycyjnych Potraw z Ziemniaków  

–XIV Dożynki Powiatowe 2012 r.” – projekt nr13 

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica położonego  

w Gminie Przyłęk – projekt nr 14 

16. Podjęcie uchwały w sprawie rozbiórki budynku – projekt nr 15 

17.Podjęcie uchwał budżetowych w sprawie:  

a) wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na rok 2012– projekt nr 9 

b) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012–2017  

– projekt nr 10 

18. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego w Łagowie – projekt nr 11 

19. Zapytania i interpelacje 

20. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

21. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Bez uwag i zastrzeżeń Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (13 osób głosowało za) pro-

tokół z poprzedniej, XXI nadzwyczajnej, sesji. 
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Ad. 4. 

 Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła wnioski i uwa-

gi z dwóch posiedzeń komisji zgodnie z protokołami nr 16 i 17/2012. 

Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przekazała  

informację z pracy Komisji Gospodarczo-Oświatowej z dni 30 maja 2012 r. i 27 czerwca 

2012 r. 

Teresa Woźniak jako Przewodnicząca odczytała wnioski z posiedzeń Komisji Rewi-

zyjnej na podstawie protokołów nr 16/2012 z dnia 25 maja 2012 r.i 17/2012 z dnia 22 czerw-

ca 2012 r. 

Na salę obrad weszli Dariusz Dusiński i Grzegorz Kuba. 

 

Ad. 5. 

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu, Pan 

Krzysztof Żyliński, przedstawił „Informację Komendanta Powiatowego Państwowej Straży 

Pożarnej dotyczącą działań operacyjnych, wyszkolenia oraz funkcjonowania ochrony prze-

ciwpożarowej w Gminie Przyłęk” (informacja stanowi załącznik do oryginału protokołu). 

Przekazał, że stan bezpieczeństwa Gminy Przyłęk jest dobry. Jest ona dużym wsparciem  

dla całego powiatu, jeśli chodzi o siłę i sprzęt bojowy, ponieważ ma trzy jednostki w systemie 

krajowym. Odniósł się do uchwały Zarządu Powiatu OSP nr 3 z dnia 28 marca 2012 r.  

w sprawie minimalnego wyposażenia poszczególnych jednostek OSP zarówno standardo-

wych, jak i w systemie KSRG. Przekazał istotny punkt wymienionej uchwały, na podstawie 

którego należy sukcesywnie uzupełnić niewielkie braki mundurów bojowych, ognioodpor-

nych z atestem gwarantujących bezpieczeństwo ratowników (winno być 12 szt. na jednostkę, 

koszt jednego munduru to około 1900 zł). Dodał, że jest to problem całego kraju. Pochwalił 

Gminę za największe wydatki poniesione na rzecz ochrony ppoż. w latach 2010, 2011  

i w planie wydatków na 2012 r. w oparciu o przeprowadzoną analizę poszczególnych gmin. 

Przedstawił wysokość dotacji z budżetu państwa KSRG dla jednostek OSP: w Grabowie nad 

Wisłą 10 940 zł, w Łagowie 11 485 zł i 4 320 zł w Mszadli Nowej. W ramach tych środków 

planowane są zakupy aparatów powietrznych. Podziękował za wyjazdy druhów do zdarzeń, 

co świadczy o ich gotowości; dodał, że w okresie półrocza br. wyjazdów jest więcej niż  
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w roku poprzednim. Przekazał też informację dotyczącą zawodów sportowo-pożarniczych, 

które odbyły się 29 kwietnia 2012 r. Pierwsze miejsce zajęła jednostka OSP Zamość Stary, 

drugie miejsce jednostka OSP w Grabowie nad Wisłą, trzecie Łagów i czwarte Mszadla No-

wa. Podziękował także za posiadaną wiedzę pożarniczą na terenie Gminy, ponieważ istotny 

sukces na szczeblu powiatowym w Turnieju Wiedzy Pożarniczej odniósł Kacper Byzdra ze 

PSP w Mszadli Starej. Podziękował władzom Gminy, a w szczególności Wójtowi za dofinan-

sowanie rozbudowy budynków gospodarczo-magazynowych, i dobrą współpracę. 

Wojciech Szmajda poinformował, iż zwiększona liczba wyjazdów do zdarzeń (nawet 

trzy razy dziennie) związana jest z nieodpowiedzialnym umyślnym podpalaniem traw. Ape-

lował o większą odpowiedzialność, dotarcie do ludzi poprzez informacje w formie ulotek czy 

plakatów, ponieważ w chwili obecnej wykorzystano w 100 proc. środki zaplanowane na cały 

rok na wypłatę dla strażaków za udział w akcjach gaśniczych. Wyjaśnił różnicę otrzymanych 

dotacji na zakup aparatów powietrznych dla trzech jednostek w systemie KSRG. Poinformo-

wał o dużym profesjonalizmie (80 proc.) tych jednostek dzięki posiadaniu właściwego wypo-

sażenia. Pogratulował jednostce OSP w Zamościu Starym zajęcia I miejsca w zawodach spor-

towo-pożarniczych jej reaktywowania się po tak długim okresie niebytu i bardzo dobrego 

przygotowania sprawnościowego druhów pod przywództwem Pana Dawida Kacperskiego  

– Wicemistrza Polski w kickboxingu Kick Light w kategorii do 89 kg oraz Wicemistrza Świa-

ta w fullcontact juniorów. 

Dariusz Dusiński podzielił obawy przedmówcy i prosił Prezesa Zarządu Gminnego 

Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP o skoordynowanie związku między posiadaną wie-

dzą ppoż. Zwiększonymi nakładami inwestycyjnymi (dwu- lub trzykrotnie więcej niż inne 

gminy)a wzrostem liczebności pożarów.  

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu 

potwierdził wzrost wydatków związanych z okresem wypalania traw poprzez nieodpowie-

dzialne postępowanie ludzi na terenie całego kraju. 

 Przewodniczący obrad wyjaśnił, że zwiększony budżet w dziale 754 „Bezpieczeństwo 

publiczne i ochrona przeciwpożarowa” wynika z posiadania 10 jednostek OSP, w tym trzech 

w systemie krajowym. Podał przykład Gminy Policzna, która ma cztery jednostki OSP, więc 

automatycznie ma mniejszy budżet. 
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 Beata Kędzierska poparła pomysł oplakatowania Gminy wraz z informacjami o karach 

za wypalanie traw. 

Zastępca Naczelnika Wydziału  Komendy Powiatowej Policji w Zwoleniu, kom. Ire-

neusz Piasek, przedstawił zebranym „Analizę za I półrocze 2012 r. dzielnicy nr V KPP  

Zwoleń” dotyczącą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Przyłęk 

(stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). Udzielił odpowiedzi radnej Beacie Kędzier-

skiej w sprawie składania wniosków z uzasadnieniem o postawienie znaków drogowych  

do Zarządcy Drogi w zależności od kategorii drogi (policja może jedynie poprzeć taki wnio-

sek), zaś postawienie progów spowalniających na drodze krajowej jest w gestii Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad; wniosek musi być poparty m.in. analizą wypadków. 

 

Ad. 6.  

 Wójt Gminy poinformował o konieczności podjęcia przez Radę Gminy przedłożonego 

projektu uchwały nr 1 na podstawie art. 91d pkt 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Na-

uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 64 z późn. zm.) w celu wykonania zapisów tej ustawy. 

Zgodnie z nowelizacją art. 72 ust. 1 wymienionej ustawy organ prowadzący szkoły jest zo-

bowiązany do zabezpieczenia corocznie w budżecie środków finansowych z przeznaczeniem 

na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej. W związku  

z powyższym określono rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej 

oraz warunki i sposoby ich przyznawania, które zostały zawarte w regulaminie stanowiącym 

załącznik do uchwały. Następnie udzielając odpowiedzi Dariuszowi Dusińskiemu na zapyta-

nie dotyczące opinii ZNP do załącznika projektu uchwały nr 1, przekazał, iż regulamin został 

przesłany do konsultacji. Gmina nie otrzymała jeszcze pisemnej odpowiedzi, będzie przesłana 

na początku następnego tygodnia. 

W wyniku przeprowadzenia jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

uchwałę Nr 125/XXII/12 w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych  

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wa-

runków i sposobu ich przyznawania. 
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Ad. 7. 

Dyrektor SPZOZ Gminy Przyłęk, Pani Teresa Wójtowicz, przekazała, iż w roku ubie-

głym weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 

112, poz. 654), która obliguje do dostosowania statutów do nowych przepisów do końca 

czerwca 2012 r., w związku z przekształceniem zakładów opieki zdrowotnej w przedsiębior-

stwo lecznicze. Radni nie mieli pytań, w związku z czym prowadzący obrady przeprowadził 

głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę  

Nr 126/XXII/12 w sprawie zatwierdzenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 8. 

 Wójt Gminy oznajmił, że wykonano projekt budowy nowego budynku na potrzeby 

jednostki OSP i mieszkańców Mszadli Nowej. Z uwagi na to, iż plan odnowy miejscowości 

jest podstawowym dokumentem do złożenia wniosku na pozyskanie środków przedłożony 

został projekt uchwały nr 2. Radni nie wnosili uwag. Po przeprowadzeniu jawnego głosowa-

nia Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 127/XXII/12 w sprawie zatwierdzenia 

Planu Odnowy Miejscowości Mszadla Nowa. 

 

Ad. 9. 

 Przedłożony projekt uchwały nr 3 wprowadza zmianę do poprzedniego planu odnowy 

miejscowości, która uwzględnia budowę niezbędnej strażnicy dla OSP w Przyłęku – przeka-

zał Wójt Gminy. Radni nie mieli uwag ani zapytań. W wyniku przeprowadzonego jawnego 

głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 128/XXII/12 w sprawie zatwier-

dzenia Planu Odnowy Miejscowości Lipiny. 

 

Ad. 10. 

 Wójt przedłożył propozycję zmiany przeznaczenia udzielenia pomocy finansowej  

w wysokości 40 tys. zł dla Starostwa Powiatowego na budowę chodników w: Mierziączce, 

Babinie i Pająkowie w poprzednio podjętej uchwale Nr 109/XIX/12 z 29 marca 2012 r., która 

określała udzielenie pomocy na wkład własny do budowy drogi powiatowej w Lucimi. Wyja-

śnił, że pomoc finansowa na wkład własny stała się bowiem bezzasadna z chwilą zmiany roz-
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porządzenia gwarantującego w roku 2012 nie 80 proc., tylko100 proc. dotacji ze środków 

powodziowych poniesionych kosztów na zadania popowodziowe.  

Radny Zbigniew Suchecki zasugerował, aby w ramach tych środków dofinansować 

remont drogi powiatowej Przyłęk – Łagów. 

Wójt Gminy przekazał, że Starostwo Powiatowe zaplanowało remont tej drogi  

na przyszły rok. 

Mirosław Madejski wyjaśnił, że budowę chodników Starostwo Powiatowe zaplanowa-

ło na życzenie radnych – kilkakrotnie były składane wnioski w tej sprawie podczas obrad 

sesji. 

Przewodniczący obrad poddał pod glosowanie projekt uchwały nr 5, w wyniku które-

go Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 129/XXII/12 w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego. 

 

Ad. 11. 

 Kierownik GOPS w Przyłęku, Pani Maria Madejska, omówiła realizację projektu  

w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w roku 2012 i w latach 

poprzednich.  

 Wojciech Szmajda zapytał, ile osób znalazło zatrudnienie spośród do tej pory prze-

szkolonych w ramach tego projektu. 

 Przedmówczyni przekazała, że na 26 osób przeszkolonych 3 osoby są zatrudnione 

w ramach umowy o pracę i kilka osób było zatrudnionych na czas określony na umowę  

zlecenie.  

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie uchwałę nr 130/XXII/12 w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji 

projektu w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
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Ad. 12. 

 Mirosław Madejski jako Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Proble-

mów Alkoholowych przekazał informację dotyczącą projektu uchwały nr 9, w którym wpro-

wadzono zmiany w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoho-

lowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, tj. w dziale IV „Plan wydatków gminnej komisji 

rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2012 

r.”.Zmiany polegają na przesunięciu środków w wysokości 1400 zł na zakup urządzenia  

do badania stanu trzeźwości Alco-Blu, o które zwróciła się na piśmie policja w Zwoleniu. 

Oznajmił, że nie można zakupić kruszywa (propozycja złożona przez radnego Dariusza  

Dusińskiego) z tych środków, tylko w ramach prewencji i profilaktyki przyrząd do szybkiego 

badania alkoholu czy też psa do wykrywania narkotyków (zaplanowany zakup w roku  

następnym).  

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła (13 osób 

głosowało za, 1 przeciw, 1 wstrzymująca się) uchwałę Nr 131/XXII/11 w sprawie zmian  

w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-

ciwdziałania Narkomanii uchwalonego Uchwałą Nr 91/XVI/11 z dnia 30 grudnia 2011 roku, 

zmienionego Uchwałą Nr 110/XIX/12 z dnia29 marca 2012 r. 

 

Ad. 13.  

Pani Maria Madejska przedstawiła projekt uchwały nr 12, w którym Gmina Przyłęk 

przeznacza na realizację programu w ramach Poddziałania 7.1.1 w 2012 r. środki finansowe 

jako wkład własny w wysokości 11 056,50 zł. Radni nie mieli uwag, w związku z czym  

przeprowadzono głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

uchwałę Nr 132/XXII/12 w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu w ramach 

Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 

Ad. 14. 

 Wójt Gminy odczytał projekt uchwały nr 13 dotyczący udzielenia pomocy finansowej, 

tj. współfinansowanie kosztów udziału naszej Gminy w dożynkach powiatowych. Ponadto 

dodał, że z naszej Gminy będzie typowany starosta dożynek powiatowych.  
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Wojciech Szmajda przeprowadził procedurę jawnego głosowania (radni nie zadawali 

pytań), w wyniku której Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę Nr 133/XXII/12 w spra-

wie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego z przeznaczeniem na współfi-

nansowanie „Jarmark Tradycyjnych Potraw z Ziemniaków –XIV Dożynki Powiatowe  

2012 r.”. 

Ad. 15. 

 Wójt Gminy przekazał, że sporządzono do zatwierdzenia projekt uchwały nr 14  

w oparciu o przesłane pismo z dnia 30.05.2012 r. Komórki protestującej przeciwko realizacji 

przedsięwzięcia „Budowa fermy drobiu…” i pozostałych mieszkańców wsi Okrężnica,  

398złożonych podpisów mieszkańców z Okrężnicy i sąsiadujących sołectw oraz pozytywnego 

rozpatrzenia wniosku w sprawie Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Okrężnica, 

złożonego na sesji w dniu 30.04.2012 r. przez poszczególne Komisje Rady Gminy. Plan ma 

powstać i być przedłożony do zatwierdzenia w ciągu 9 miesięcy. Decydując się na miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, mieszkańcy decydują o pewnych ograniczeniach 

przemysłowych poza drobną wytwórczością. 

 Radny Dariusz Dusiński celem uzupełnienia poprzedniej wypowiedzi stwierdził,  

że prawie 400 osób (chyba) świadomie podjęło decyzję o całkowitym pozbawieniu się moż-

liwości zakładania działalności również dla innych pokoleń z chwilą opracowania planu zago-

spodarowania, ponieważ nie będzie można realizować przedsięwzięć. 

Pani Teresa Wąsik, przedstawicielka komórki protestującej, powiedziała, że nikt nie 

planuje na tym terenie budowy zakładów wielkoprzemysłowych, jak huta, betoniarnia, cu-

krownia czy kopalnia, natomiast pozostała drobna działalność będzie mogła być prowadzona. 

Dodała, aby nie uprawiać czarnowidztwa i zwróciła się do Wójta Gminy o potwierdzenie 

swojej wypowiedzi. 

 Wójt Gminy potwierdził możliwość zakładania drobnej działalności gospodarczej przy 

drodze powiatowej w Okrężnicy. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

uchwalę Nr 134/XXII/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego obejmującego obszar sołectwa Okrężnica położonego w Gmi-

nie Przyłęk. 
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Ad. 16.  

 Wójt Gminy przedstawił prośbę Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Babinie 

przesłanej pismem z dnia 18 czerwca 2012 r. o rozebranie budynku gospodarczego z 1964 r., 

tj. starych ubikacji, ze względu na zły stan techniczny i zalanie płytą szamba, które jest  

pod budynkiem. Uchwała Rady Gminy jest potrzebna, aby zbyć majątek (zdjąć ze stanu  

księgowego). 

Radny Ryszard Bienias prosił o dopisanie do uchwały rozbiórki budynku po byłej 

szkole w Łagowie. 

Wójt Gminy przekazał, że podjęcie uchwały o rozbiórce wiąże się z zabezpieczeniem 

środków w budżecie na prace związane z rozbiórką. PSP w Babinie na ten cel ma zabezpie-

czone środki. Na rozbiórkę budynku w Łagowie stanowiącego majątek Gminy potrzebna jest 

o wiele większa kwota(przy rozbiórce remizy strażackiej w Babinie wydatkowano 23 tys. zł), 

którą należy znaleźć poprzez rezygnację z innych wydatków lub zaplanować na rok następny. 

Po przeprowadzeniu procedury jawnego głosowania Rada Gminy podjęła jednogłośnie 

uchwałę Nr 135/XXII/12 w sprawie rozbiórki budynku. 

 

Ad. 17.(a-b). 

Skarbnik Gminy przedstawiła wprowadzone zmiany w uchwale budżetowej na 2012 r.  

– projekt uchwały nr 9oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk  

na lata 2012–2017, zawarte w projekcie nr 10.Zwiększono dochody budżetu Gminy 

o 49 243,50 zł. Ustalono dochody w łącznej kwocie 18 158 774,40 zł. Zwiększono wydatki 

budżetu Gminy o kwotę 54 200 zł. Ustalono wydatki w łącznej kwocie 18 703 899,90 zł. 

Zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę13 500 zł. Po zmianach wydatki inwestycyjne 

wynoszą 2 082 280 zł. W wyniku wprowadzonych zmian zwiększono deficyt o kwo-

tę4 956,50 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 545 125,50 zł, sfinansowany przychodami pochodzący-

mi z:a) kredytów w kwocie 300 000 zł, b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska w wysokości 150 000 zł, c) innych źródeł (wolne środki) – 95 125,50 zł. 
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Zwiększono przychody budżetu Gminy o kwotę 4 956,50 zł. Ustalono przychody po zmia-

nach w wysokości 1 209 725,50 zł z następujących tytułów: a) kredytów w kwocie 300 000 

zł, b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 

150 000 zł, c) inne źródła (wolne środki) – 759 725,50 zł. Zmieniono plan dotacji udzielonych  

z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych 

zgodnie z załącznikiem nr 1 do projektu uchwały. Szczegółowo omówiła Plan dochodów  

budżetowych na 2012 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na 2012 r. – zmia-

ny, tj. Tabela nr 2,Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2012 – zmiany, tj. Tabela nr 3, oraz 

Dotacje udzielone w 2012 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora  

finansów publicznych stanowiące załącznik nr 1 projektu uchwały nr 9. Następnie przedsta-

wiła załącznik nr 1 i 2 oraz objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej na lata 2012–2017 – projektu uchwały nr 10. 

Dariusz Dusiński zapytał, czy nie można sporządzać uchwał budżetowych w innej 

formie i w taki sposób, aby skrócić czas ich omawiania na sesji, a radny miał możliwość sa-

modzielnego zapoznania się z nimi. 

Skarbnik Gminy oświadczyła, że uchwały budżetowe są drukowane z programów  

i winny tworzyć spójną całość (tożsame) z organem nadzorującym, jakim jest RIO. Uchwały 

w wersji papierowej są przedkładane zarówno pod obrady Radzie Gminy, jak i przesyłane  

do Regionalnej Izby Obrachunkowej, do której przesyłamy również wersję elektroniczną. 

Prowadzący obrady poddał kolejno pod głosowanie jawne projekty uchwał nr 9 i 10,  

w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie (15 osób głosowało za) przyjęła 

uchwały: Nr 136/XXII/12w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2012 r.  

i Nr 137/XXII/12w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmi-

ny Przyłęk na lata 2012–2017. 

 

Ad. 18–19. 

 Wójt Gminy odniósł się do przedłożonego wniosku Komisji Budżetowej i stwierdził, 

że nie można zlecić windykacji innym firmom, ponieważ ustawa o finansach publicznych nie 

przewiduje windykacji przez inne firmy. Zobowiązania podatkowe są należnościami o cha-

rakterze publicznoprawnym i fakt ten powoduje, że do tych należności nie mają zastosowania 

przepisy dotyczące należności cywilnoprawnych zamieszczone w kodeksie cywilnym. Nie-

możność zastosowania przepisów k.c. wyłącza także możliwość zmiany dłużnika oraz zmiany 
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wierzyciela. Jeżeli egzekucja należności publicznoprawnych została poddana egzekucji admi-

nistracyjnej, to nie ma możliwości prowadzenia jej za pomocą innego podmiotu niż poborca 

skarbowy, tj. urząd skarbowy lub sąd. Przekazał o organizowanym spotkaniu w dniu 4 lipca 

2012 r. na terenie Lipska w sprawie współfinansowania budowy schroniska dla bezdomnych 

zwierząt. Gmina miałaby zabezpieczone boksy, za które ponosiłaby koszty ich utrzymania 

i nadzoru weterynaryjnego w oparciu o zawieraną umowę. Ustawa nas do tego obliguje,  

a istniejące schroniska są przepełnione i nie chcą podpisywać kolejnych umów. Poinformował 

o dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do Radomia samochodem Nubira, w którym nie ma 

miejsca na kolejne dziecko. Od września następnego roku prawdopodobnie dojdzie dziecko 

niepełnosprawne z Mierziączki, które Gmina będzie zmuszona dowozić, i dlatego trzeba 

zabezpieczyć środek transportu przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Planu-

jemy zakup samochodu z prezydencji Polski o wartości 88 ty. zł, który pomieści troje dzieci  

z miejscem na wózek inwalidzki oraz z kierowcą, opiekunem i jednym dzieckiem dodatkowo 

z przodu (nowy samochód to koszt rzędu 160–170 tys. zł). Jeśli nie pozyskamy środków na 

dofinansowanie do takiego samochodu, wówczas będziemy zmuszeni zakupić nowy lub przy-

stosować do tych celów samochód strażacki. 

 Mirosław Madejski wyjaśnił, że Państwowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zwoleniu 

obecnie jest w trakcie przejmowania zadań z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-

pełnosprawnych. Po zasięgnięciu wstępnie informacji przekazał, że nie ma programu, który 

zezwalałby na współfinansowanie zakupu samochodu dla przewozu niepełnosprawnych,  

a więc takie dofinansowanie na obecną chwilę nie wchodzi w grę. 

 Następnie Wójt Gminy przekazał o dostępnych środkach finansowych z LGD Stowa-

rzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój” w Zwoleniu na różnicowanie działalności w kierunku nie-

rolniczym (na stronie internetowej LGD Stowarzyszenia Dziedzictwo i Rozwój w Zwoleniu 

są zamieszczone niezbędne informacje). Prosił radnych i sołtysów o przekazanie rolnikom o 

możliwości wykorzystania tych środków. 

Dariusz Dusiński uszczegółowił informację dotycząca pozyskania środków na tury-

stykę, agroturystykę i pod działalność turystyczną. 

Mirosław Madejski przekazał, iż to dofinansowanie jest skierowane do osób fizycz-

nych płatników KRUS-u. Maksymalna kwota to 100 tys. zł, przy czym 50 proc. należy wło-

żyć środków własnych, a 50 proc. można otrzymać dofinansowania. 
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Wójt Gminy poinformował o planowanych zebraniach wiejskich na jesień, których ce-

lem jest przeprowadzenie konsultacji ze społeczeństwem w sprawie wyboru metody na go-

spodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia takiej stawki z dniem 1 stycznia 2013 r., 

jak również terminu, częstotliwości i trybu jej uiszczania. Dodatkowo wyjaśnił sprawę po-

działu kruszywa i koszy na śmieci. 

Dariusz Dusiński przekazał, że prosił Wójta Gminy o przełożenie głosowania projektu 

uchwały w sprawie ustalenia stałych obwodów głosowania. Prosił Radę Gminy, aby zastano-

wiła się jeszcze nad likwidacją siedziby w Lucimi. Oszczędzając tysiąc złoty z budżetu pań-

stwa, trzeba wydać na dojazd do lokalu na głosowanie (9 km) ponad tysiąc złotych (70 kur-

sów po 3 osoby), ponadto 9 osób otrzyma dietę i nie pójdzie po pomoc do GOPS w Przyłęku. 

Jeśli jest możliwość, prosił o pozostawienie tego lokalu. Odniósł się do schroniska, stwierdza-

jąc, że za chwilę i tak będzie zapełnione– i co, budować następne? Koszt umieszczenia 1 psa 

to kwota około 2,5 tys. zł, a nie można dać 100 zł na podręczniki – to absurdalne. 

 

Wójt Gminy przekazał, że jest to sugestywna opinia przedmówcy. Ustawa nakłada  

na Gminę obowiązek opieki nad bezdomnymi zwierzętami i czy się to komuś podoba, czy 

nie, musimy wykonywać powierzone zadania. Osoba nie otrzyma na podręczniki, jeśli prze-

kroczy dochód na jedną osobę. Poważniejszą sprawą jest przybywanie bezdomnych ludzi na 

terenie Gminy i należy pomyśleć o zabezpieczeniu mieszkań socjalnych, być może w Lucimi. 

 

Ad. 20. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

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

XXII sesji  VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 12.30. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała      Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 

 


