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Protokół nr 25/2012 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 28 września 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. 9.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś– Wójt Gminy 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

3. Sołtysi – 24 osoby  

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do oryginału protokołu) 

4. Zaproszeni goście  

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do oryginału protokołu) 

Przebieg sesji 

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

czący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał zebranych. Na podstawie 

listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy15 radnych, co stanowi kworum 

wymagane do podejmowania prawomocnych uchwał, zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie 

gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.). Uwzględniając wniosek Wójta 

Gminy, zaproponował, aby do porządku dziennego po punkcie 7 wprowadzić dodatkowo 

punkty 7 a) „Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, na-

jem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk – projekt nr 6” i 7 b) „Podjęcie uchwały w sprawie roz-

biórki budynku – projekt nr 7” .Potem zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi  

i wnioski do porządku obrad. Radni nie mieli uwag, w związku z czym Przewodniczący pod-

dał kolejno pod głosowanie jawne proponowane zmiany, w wyniku których zostały one przy-

jęte jednogłośnie (15 osób głosowało za) przez Radę. Porządek obrad po wprowadzonych 

zmianach przedstawiał się następująco: 
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1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. XXIV, nadzwyczajnej, sesji 

4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyłęk, kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kul-

tury i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 r. 

a) opinia o przedłożonej Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyłęk, Informa-

cji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej i Informacji jednostek określonych 

w art. 9 pkt 10, 13 i 14 ustawy o finansach publicznych za I półrocze roku 2012 r. – Skład 

Orzekającego Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu 

b) opinie i wnioski Komisji Rady Gminy  

5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

na rok podatkowy 2013 – projekt nr 1  

6.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na rok 

podatkowy 2013 – projekt nr 2 

7.  Podjęcie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu  

poboru na rok podatkowy 2013 – projekt nr 3 

a)„Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użyt-

kowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminy Przyłęk – projekt nr 6 ” 

b) „Podjęcie uchwały w sprawie rozbiórki budynku – projekt nr 7 ”  

8.Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2012  

– projekt nr 4 

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk 
na lata 2012–2017– projekt nr 5  

10. Zapytania i interpelacje 

11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

12. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

 Prowadzący obrady stwierdził, że protokół z poprzedniej, XXIV, sesji uważa się  
za przyjęty. 
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Ad. 4. a–b) 

 Wójt Gminy szczegółowo zapoznał zebranych ze sprawozdaniem z wykonania budże-

tu Gminy za I półrocze 2012 r., stanowiącym załącznik do oryginału protokołu. W związku  

z tym, że radni nie mieli pytań do przedłożonej „Informacji o przebiegu wykonania budżetu 

Gminy za I półrocze 2011 r.”, Elżbieta Madejska odczytała przesłaną pozytywną opinię Skła-

du Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu z dnia  

6 września 2012 r. – Uchwała Nr Ra.316.2012. Wójt Gminy odniósł się do uwagi RIO  

w sprawie wystąpienia w „Informacji o realizacji planu finansowego na dzień 30 czerwca 

2012 r.” SP ZOZ Gminy Przyłęk zobowiązań wymagalnych w kwocie 648 zł. Wyjaśnił,  

że kwota zobowiązań wymagalnych powstała wskutek nieumorzenia im zaległości podatko-

wych przez Gminę. Winni oni uregulować należności podatkowe wobec Gminy. Zrekompen-

sowanie ponoszonych kosztów ogrzewania świetlicy w Załazach przez SP ZOZ Gminy Przy-

łęk nastąpi poprzez zakup i przekazanie im oleju opałowego. Dodał, iż wynik finansowy jed-

nostki zamknął się stratą w wysokości 14 769,83 zł – powstał wskutek naliczenia amortyzacji 

od zakupionych nowych sprzętów. Występują różnice księgowe majątku trwałego, ponieważ 

Urząd Gminy w Przyłęku pracuje na innym programie księgowym niż SP ZOZ Gminy Przy-

łęk, które zostaną zniwelowane poprzez zakup takich samych programów księgowych.  

Następnie przewodniczące poszczególnych Komisji Rady, tj. Teresa Woźniak, Ewa Molenda 

i Elżbieta Madejska poinformowały zebranych, iż nie mają zastrzeżeń i nie wnoszą uwag  

do przedłożonego Zarządzenia Wójta nr 67/2012 r. z dnia 22 sierpnia 2012 r. w sprawie in-

formacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Przyłęk, kształtowaniu się Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury  

i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2012 r. 

 

Ad. 5. 

 Przystępując do rozpatrzenia projektu uchwały nr 1, Przewodniczący Rady przypo-

mniał, że wszystkie Komisje Rady Gminy wnioskowały o zmniejszenie górnej stawki podat-

ku od budynków mieszkalnych do 0,37 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej zgodnie z proto-

kołami:  Komisji Budżetowej nr 18/2012 r. z dnia 20 września 2012 r., Komisji Rewizyjnej  

nr 19/2012 z dnia 25 września 2012 r. oraz Komisji Gospodarczo-Oświatowej nr 18/2012 r.  

z dnia 19 września 2012 r.  
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W związku z powyższym Wójt Gminy jako wnioskodawca wycofał stawkę podatku 

od budynków mieszkalnych w wysokości 0,40 zł i zaproponował stawkę 0,37 zł od 1 mkw. 

powierzchni użytkowej, a następnie w oparciu o Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia  

2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  

w 2013 r. (M.P. z 2012 r. poz. 587) zapoznał zebranych ze wszystkimi propozycjami kwot 

podatku od nieruchomości zawartymi w projekcie uchwały nr 1. Radni nie wnosili uwag. 

Prowadzący obrady przeprowadził procedurę jawnego głosowania, w wyniku którego Rada 

Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 146/XXV/12 w sprawie określenia wysokości  

stawek podatku od nieruchomości. 

 

Ad. 6. 

 Wójt Gminy przedstawił projekt uchwały nr 2, informując o pozostawieniu wysokości 

dziennej stawki opłaty targowej na poziomie roku poprzedniego, tj. 50 zł przy górnej stawce 

dziennej, wymienionego wyżej Obwieszczenia Ministra Finansów, wynoszącej 757,79 zł. 

Radni nie mieli uwag. Po przeprowadzeniu głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła jedno-

głośnie Uchwałę Nr 147/XXV/12 w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej. 

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy poinformował, iż górna stawka opłaty od posiadania psów zgodnie  

z Obwieszczeniem Ministra Finansów z 2 sierpnia 2012 r. rocznie wynosi 119,93 zł. Ustawa  

z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 

613 z późn. zm.) mówi między innymi, iż nie pobiera się opłaty od posiadania psów od po-

datników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch 

psów, osób w wieku 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu po-

siadania jednego psa oraz inne osoby zgodnie z art.18a ust. 2 pkt 1), 2) i 2a) wymienionej 

ustawy. Proponował pozostawienie tej opłaty na poziomie roku poprzedniego, tj. stawkę 

roczną w wysokości 10 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną. W związku  

z tym, iż radni nie zgłaszali uwag, prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwa-

ły nr 3, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę 148/XXV/12 w spra-

wie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu poboru. 



5 

 

Ad. 7 a) 

 Wójt Gminy poinformował, iż na postawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) oraz § 27 ust. 1 za-

twierdzonego w dniu 29 czerwca 2012 r. Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Gminy Przyłęk – „Zbycie, wydzierżawienie lub wynajęcie majątku trwałego  

Zakładu może być dokonane przez Zakład na zasadach określonych przez Radę Gminy”. 

Oznajmił, że wystąpiły trudności związane ze sprzedażą samochodu marki Polonez.  

W związku z powyższym został przedłożony projekt uchwały nr 6. Radni nie wnieśli uwag  

do rozpatrywanego projektu. Prowadzący przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku które-

go Rada Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 149/XXV/12 w sprawie określenia zasad 

zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samo-

dzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 7 b) 

 Wójt Gminy przekazał, że sporządzony został projekt uchwały nr 7 na wniosek radne-

go Ryszarda Bieniasa w sprawie rozbiórki budynków w Łagowie po byłej szkole, których 

wartość stanowi majątek Gminy. Stwierdził, iż do wniosku o zgłoszenie rozebrania budynków 

będzie konieczne oświadczenie właściciela działki o wyrażeniu zgody na wejście na działkę 

celem dokonania rozbiórki. Dodał, że budynki stwarzają zagrożenie dla dzieci i mieszkańców, 

a o ich rozbiórkę wnioskowali również Rada Sołecka i właściciel gruntu. Radni nie mieli 

uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego przez prowadzącego obrady Rada 

Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 150/XXV/12 w sprawie rozbiórki budynku. 

 

Ad.8.–9. 

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

– projekt uchwały nr 4, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 6500 zł.. Ustalono 

dochody w łącznej kwocie 18 298 974,40 zł. Zwiększono również wydatki budżetu gminy 

o kwotę 6500 zł. Ustalono wydatki o łącznej kwocie 18 844 099,90 zł. Zwiększono wydatki 

inwestycyjne o kwotę 15 000 zł. Ustalono wydatki inwestycyjne w wysokości 2 112 280 zł 

oraz deficyt w kwocie 545 125,50 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:  
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a) kredytów w kwocie 300 000 zł, b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochro-

ny Środowiska w wysokości 150 000 zł, c) innych źródeł (wolne środki) – 95 125,50 zł. Usta-

lono przychody po zmianach w wysokości 1 209 725,50 zł z następujących tytułów: a) kredy-

tów w kwocie 300 000 zł, b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Śro-

dowiska w wysokości 150 000 zł, c) inne źródła (wolne środki) – 759 725,50 zł. Ustalono 

rozchody w kwocie 664 600 zł z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów  

w kwocie 565 200 zł i b) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 99 400 zł. Szczegółowo 

omówiła Plan dochodów budżetowych na 2012 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków 

budżetu na 2012 r. – zmiany, 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 – projekt uchwały nr 4. Następnie przed-

stawiła zmiany do załącznika nr 1 i 2 oraz objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wielolet-

niej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012–2017 – projekt uchwały nr 5.  

Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź poprzedniczki, dodając, że z krajowego systemu 

jednostka OSP w Mszadli Nowej otrzymała 5 tys. zł w ramach inwestycji z przeznaczeniem 

na zakup materiałów. Aby wykorzystać te środki na termomodernizację strażnicy, Gmina 

musi zabezpieczyć dodatkowe środki na wykonawstwo, tj. robociznę i strukturę. Ogłoszenie 

przetargu na początku 2013roku (bo wtedy przystępuje więcej oferentów i jest taniej) na bu-

dowę strażnicy i centrum administracyjno-kulturalne w Lipinach wraz z parkingiem wiąże się  

z koniecznością zabezpieczenia (w roku bieżącym) środków na aktualizację projektów,  

a później z pozwoleniem na budowę. Koszt planowanej inwestycji to kwota rzędu 2 mln zł.  

Radni nie wnosili uwag. Prowadzący obrady poddał kolejno pod głosowanie jawne 

projekty uchwał nr 4 i 5,w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie (15 osób 

głosowało za) przyjęła uchwały Nr 151/XXV/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2012 r. i Nr 152/XXV/12 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012–2017. 

 

Ad. 10. –11. 

 Wójt Gminy przekazał informację o włączeniu oświetlania ulicznego z dniem 1 paź-

dziernika 2012 r. w godzinach od 19.00 do 22.00 (od dzisiejszego dnia sukcesywnie 

– nie będzie to jednego dnia we wszystkich miejscowościach), które za dwa tygodnie będzie 
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włączane w godzinach od 18.00 do 22.00, a po zmianie czasu prawdopodobnie ulegnie zmia-

nie o godzinę, tj. od 17.00 do 21.00. 

Ewa Rogala, sołtys z Lipin, podziękowała Wójtowi Gminy w imieniu mieszkańców  

za wykonanie drogi dojazdowej do pól i prosiła o zakupienie przepustów (które sami zobo-

wiązali się wkopać we własnym zakresie), ponieważ podczas przejazdu zawiesza się prasa  

z powodu niskiego zaczepu.  

Wójt Gminy na bieżąco ustalił, iż dwa przepusty są, bo zostały niewykorzystane, 

i będą zakupione dodatkowo jeszcze dwa (cztery w zupełności wystarczą).  

Następnie odpowiadając na pytanie Beaty Malesy wyjaśnił, że zbiornik na wodę  

w stacji wodociągowej w Załazach został już zamontowany, ale leci jeszcze brudna woda do 

chwili dokonania obliczenia, ile i jakie złoże zakupić w oparciu o przeprowadzone już bada-

nia tzw. wody żywej. Oznajmił, że po zamontowaniu zbiornika i podłączeniu przez elektryka 

do zasilania urządzenia zabezpieczającego spadek ciśnienia wody nie wznowiło ono pracy. 

Powtórne włączenie powoduje pompowanie brudnej wody i należy ją po prostu spuścić, a nie 

wydzwaniać, że leci brudna. Wójt Gminy dodał, że rozważana jest możliwość likwidacji 

przepompowni w Zamościu Nowym z przełożeniem pomp i instalacji do Załaz (15-letnia in-

stalacja nie gwarantuje obecnie bezawaryjnego poboru wody z istniejącymi rozwiązaniami). 

Remont istniejącej instalacji na pracującą w automatyce to wydatek rzędu 1 mln zł, który  

z biegiem czasu stanie się nieodzowny. Po uzupełnieniu złoża dopiero wtedy będzie lecieć 

czysta woda odpowiadająca normom, potrwa to jednak jeszcze 1–2 miesiące.Prosił o przeka-

zanie mieszkańcom korzystającym z tego ujęcia wody o wyrozumiałość i cierpliwość. 

Dariusz Dusiński interweniował o pomoc w usunięciu awarii wody w Brześcach 

gm. Janowiec i wsparcie w sprawie zwrócenia uwagi mieszkańcom, by orząc pole, nie wjeż-

dżali na drogę bez podnoszenia pługa (droga ulega uszkodzeniu, bo orzą również asfalt). Po-

dziękował Panu Wójtowi za udzieloną pomoc (kilka osób do sprzątania miejscowości Luci-

mia) i tym mieszkańcom, którzy przyczynili się do posprzątania wokół swoich posesji, dzięki 

czemu miejscowość ta zajęła I miejsce w konkursie „Najestetyczniejsza miejscowość w po-

wiecie zwoleńskim”. 

Wójt Gminy wyjaśnił, że w Brześcach biegnie nasza rura wodociągowa, do której są 

zakręcone zawory przy wlocie i wylocie. Skąd tam wybija woda, nie wiadomo, a do porozu-

mienia z władzami Janowca nie można dojść. Poinformował zebranych, iż władze Janowca 
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chcą przekazać całe ujęcie wodne w Brześcach spółce z o.o. PROM w Janowcu. Dlatego też 

zostało wystosowane pismo niewyrażające zgody na przekazanie, z żądaniem odpłatności 

za dzierżawienie obiektu (60%) nie mniejsze niż 3000 zł miesięcznie, propozycją odkupienia 

udziałów lub przekazaniem ujęcia wodnego Urzędowi Gminy w Przyłęku w użytkowanie. 

Czekamy na odpowiedź ze strony Wójta Gminy Janowca. Przekazał, że wystąpi oficjalnie  

z pismem o naprawienie wycieku wody na terenie Brześć i podejmie interwencję w sprawie 

niszczenia dróg. 

Dariusz Dusiński apelował o pozyskiwanie środków z UE na zadania inwestycyjne. 

Wójt Gminy prosił o pozostanie zebranych i udział po zakończeniu sesji w ciekawym 

spotkaniu „Bezpieczny senior”, które będzie prowadzone przez Powiatową Policję w Zwole-

niu, Sanepid w Zwoleniu oraz Państwową Straż Pożarną w Zwoleniu. Przekazał o terminie 

najbliższej sesji, tj. 19 października 2012 r. w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku. Prosił  

o liczny udział w szkoleniu (już po sesji), organizowanym przez Urząd Marszałkowski  

w sprawie tworzenia grup producenckich. Po zakończeniu szkolenia będzie odbiór 2 samo-

chodów: ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla jednostki OSP w Mszadli Nowej oraz 

samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP w Grabowie nad Wisłą. 

 

Ad. 12. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad przewodniczący Rady Gminy  

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

XXV sesji  VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 11.00. 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisława Krakowiak     Wojciech Szmajda 


