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Protokół nr 26/2012 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 19 października 2012 r. 

w sali narad Publicznego Gimnazjum 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. 10.00. 

Z ramienia Urzędu Gminy w sesji uczestniczyli: 

1. Marian Kuś – Wójt Gminy 

2. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

3. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

4. Sołtysi –23 osoby  

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do oryginału protokołu) 

5. Zaproszeni goście: 

Sławomir Knieć – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu 

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do oryginału protokołu) 

 

Przebieg sesji 

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

czący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał zaproszonych gości: Sławo-

mira Kniecia – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Zwoleniu, Mieczysława Kacę – redaktora 

Tygodnika Radomskiego, Ritę Kutkiewicz – przedstawiciela ubezpieczeniowo-finansowego 

Firmy Ubezpieczeniowej AXA Oddział w Radomiu, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy,  

Sekretarza Gminy, radnych, sołtysów i wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności 

poinformował, że w obradach uczestniczy 12 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, zapropo-

nował, aby do porządku dziennego po punkcie 2 wprowadzić dodatkowo punkt 2 a) „Wystą-

pienie zaproszonych gości” oraz po punkcie 4 wprowadzić punkt 4 a) „Podjęcie uchwały  
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w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie 

dostępnych, będących własnością Gminy Przyłęk – projekt nr 3” i 4 b) „Podjęcie uchwały  

w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt nr 4”. Potem zwrócił się do rad-

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

w związku z czym Przewodniczący poddał kolejno pod głosowanie jawne proponowane 

zmiany, w wyniku których zostały przyjęte jednogłośnie przez Radę (12 osób głosowało za). 

Porządek obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

2 a) Wystąpienie zaproszonych gości 

3.Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych z terenu gminy Przyłęk za rok szkolny 
2011/2012 

4. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Narkomanii 

4 a) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk 
sportowych ogólnie dostępnych, będących własnością Gminy Przyłęk – projekt nr 3 

4 b) Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego – projekt nr 4 

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

– projekt nr 1 

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Przyłęk  
na lata 2012–2017 – projekt nr 2 

7. Przedstawienie informacji z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2011 r. 
przez Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy i Urzędy Skarbowe w Zwoleniu oraz 
Lipsku  

8. Informacja Wójta Gminy o podmiotach, w których jest wykonywana kara ograniczenia 
wolności oraz praca społecznie użyteczna, i zapoznanie z opinią Prezesa Sądu Rejonowego  
w Zwoleniu 

9. Zapytania i interpelacje 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

11. Zamknięcie obrad 

 

Na salę obrad weszli: Beata Malesa, Grzegorz Kuba i Zbigniew Suchecki. 
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Ad. 2 a) 

 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zwoleniu omówił najczęściej popełniane błędy  

w oświadczeniach majątkowych za 2011 r., które należy traktować jako wskazanie do złoże-

nia wyjaśnień. Poinformował, że nie zostało skierowane żadne oświadczenie majątkowe  

do kontroli urzędu skarbowego. Prosił, aby osoby uprawnione do przyjmowania tych oświad-

czeń egzekwowały ich prawidłowe, pełne i rzetelne wypełnianie w oparciu o posiadane do-

kumenty z uwzględnieniem przedłożonych uwag urzędu skarbowego z roku poprzedniego. 

Następnie przekazał Przewodniczącemu Rady pismo nr 1444/N-21/2012 z dnia 15 paździer-

nika 2012 r. w sprawie informacji dotyczącej analizy danych zawartych w 44 oświadczeniach 

majątkowych osób zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych na podstawie  

art. 24h ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). 

 

Ad. 3. 

 Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych z terenu gminy Przyłęk w roku 

szkolnym 2011/2012 przedstawił Mirosław Madejski – Kierownik Referatu Oświatowo- 

-Gospodarczego (w załączeniu do oryginału protokołu). Poinformował, iż dyrektorzy szkół 

nie mogli uczestniczyć w dzisiejszych obradach. Jeśli podczas dyskusji wyniknie potrzeba 

uzyskania szczegółowych informacji (od dyrektorów szkół), zostaną oni poproszeni o ich 

przekazanie na najbliższej sesji. Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego oznajmił,  

że w stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek liczby uczniów do 730, powodujący 

powstanie pojedynczych oddziałów, czego przykładem jest PSP w Babinie, gdzie jeszcze  

w roku poprzednim były oddziały podwójne. Obecnie dowożonych jest 573 uczniów pięcio-

ma autobusami (przy cenie biletu 69 zł), które pokonują dzienną trasę dowozu wynoszącą  

700 km. W placówkach oświatowych zatrudnionych jest 87 nauczycieli w ramach 77,23 etatu, 

tj. 49 dyplomowanych, 12 mianowanych, 7 kontraktowych i 1 stażysta. W gimnazjach uczy 

się 193 osoby, w tym w Wólce Zamojskiej utworzono 4 oddziały i tylko 5 oddziałów w Przy-

łęku, gdzie jeszcze tak niedawno było ich 9. W szkołach podstawowych uczy się 425 uczniów  

z klasami I–VI w 24 oddziałach. W PSP w Babinie powstał odrębny oddział pięciolatków  

(27 uczniów), zaś w pozostałych szkołach pięciolatki zdobywają wiedzę z sześciolatkami  

– łącznie uczęszcza 112 maluchów. Jeśli chodzi o wyniki nauczania w szkołach podstawo-

wych, to najlepsza była w Babinie ze średnią liczbą punktów dla arkusza 22,50, w Grabowie 
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nad Wisłą – 21,83, w Mszadli Starej – 19,60 i w Łaguszowie 17,85, w porównaniu z powia-

tem zwoleńskim – 21,48 i woj. mazowieckim 23,87. Wyniki nauczania w obu gimnazjach są 

porównywalne – nieco poniżej poziomu uzyskiwanego przez powiat i znacznie odbiegającego  

od województwa. Aby konkurować z innymi w tym zakresie,Gmina weszła w partnerstwo  

z firmą AKME Consulting z Rzeszowa Oddział w Radomiu. Złożone zostały dwa wnioski  

do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania, jeden dla gimnazjum – „Startujemy z górnego pozio-

mu – program wyrównywania szans edukacyjnych w szkołach na terenie gminy” – projekt  

na wartość 246 354 zł i drugi dla szkół podstawowych (dla minimum 5 szkół) przy partner-

stwie z gminą Belsk Duży, powiat grójecki – projekt na wartość 481 645 zł. Jeśli programy 

zakwalifikują się, będą realizowane w roku szkolnym 2013/2014 w ramach dodatkowych 

zajęć dla uczniów z pewnymi orzeczeniami o niepełnosprawności, ale zarówno dla uczniów 

mało zdolnych, jak i bardzo zdolnych. 

 

Ad. 4. 

 Mirosław Madejski jako Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przedstawił wykonanie wydatków za okres od 01.01.2012 r. – 30.09.2012 r. 

realizowanych zadań w oparciu o przyjęty przez Radę „Gminny Program Profilaktyki i Roz-

wiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk 

na 2012 rok”. W programie na rok 2012 zaplanowano wydatki w wysokości 75 tys. zł, z cze-

go w okresie sprawozdawczym wydatkowano 58,5 tys. zł, tj. spektakle i pogadanki oraz pre-

lekcje dla dzieci i młodzieży na temat alkoholizmu na plan 6 tys. zł wydatkowano 5948 zł; 

 spektakle i pogadanki oraz prelekcje dla dzieci i młodzieży na temat narkomanii na plan  

4 tys. zł wydatkowano 1944 zł (jeśli będzie zapotrzebowanie, zostanie wydatkowana pozosta-

ła kwota); wynagrodzenie dla psychologa zatrudnionego w Poradni Leczenia Uzależnień  

w Ośrodku Zdrowia w Przyłęku oraz radcy prawnego do świadczenia pomocy prawnej  

osobom z uzależnieniami i ich rodzinom – środki wydatkowane są sukcesywnie zgodnie  

z planem; szkolenie członków komisji zostało zamówione i odbędzie się w listopadzie; 

Gmina dysponuje wolną kwotą na materiały i wyposażenia w wysokości 1645 zł; zakupiono 

urządzenie do badania stanu trzeźwości Alco-Blu i przekazano protokołem dla policji; 

na kolonie, wycieczki, obozy dla dzieci z rodzin patologicznych na plan 20 tys. zł wydatko-

wano 19920 zł. W drodze konkursu ofert na zadanie „Wspieranie akcji wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży z rodzin wychowawczo niewydolnych i zagrożonych patologią. Zorga-

nizowanie w okresie wakacji 10-dniowej kolonii w miejscowości nadmorskiej, nad jeziorem 
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lub w górach dla 20 dzieci dotkniętych przemocą, w wieku od 8 do 17 lat, realizujących pro-

gram profilaktyczny z elementami profilaktyki uzależnień” wybrano Chorągiew Mazowiecką 

ZHP, Hufiec Lipsko, który bezproblemowo dokonał rozliczenia pobytu dzieci na kolonii 

w Dąbkach – wynagrodzenia członków komisji są realizowane na bieżąco; do Klubu Absty-

nenta została przekazana planowana kwota bez paru groszy; delegacje Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii prawdopodobnie zaplanowana 

kwota nie zostanie zrealizowana; na doposażenie Poradni Leczenia Uzależnień w Ośrodku 

Zdrowia w Przyłęku Kierownik SPZOZ Gminy Przyłęk wydatkowała 1615,40 zł i ma być 

jeszcze wydatkowana pozostała część środków na to zadanie. Kończąc swoją wypowiedź, 

zapytał, czy są pytania w sprawie przedłożonego sprawozdania. Radni nie mieli pytań. 

 

Ad. 4 a) 

 Wójt Gminy oznajmił, iż na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca  

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 z późn. zm.) ustawodawca nałożył 

na Radę Gminy obowiązek wydawania aktów prawa miejscowego w zakresie: zasad i trybu 

korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Na terenie Gminy  

powstały boiska sportowe ogólnie dostępne w Wólce Zamojskiej, Mszadli Starej, Przyłęku  

i Babinie oraz plac zabaw w Rudkach, których administratorem jest Gmina Przyłęk, a nie 

szkoła. W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały nr 3. Dopiero  

po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

regulaminy będą mogły zostać umieszczone na obiektach. Ponadto Wójt Gminy, odpowiada-

jąc na pytanie Dariusza Dusińskiego, przekazał, że projekt uchwały nr 3 był konsultowany  

i jest podpisany przez radcę prawnego. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego 

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (15 głosami za) uchwałę nr 153/XXVI/12 w sprawie przy-

jęcia regulaminów korzystania z placów zabaw i boisk sportowych ogólnie dostępnych, będą-

cych własnością Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 4 b) 

 Skarbnik Gminy przekazała, iż projekt uchwały nr 4 dotyczy zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu z przeznaczeniem na zadanie inwesty-

cyjne „Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury”, realizowany w ramach 
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projektu „Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców Gminy poprzez  

remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury w kwocie 200 000 zł”, 

którego spłata nastąpi do dnia 31.12.2013 r., tj. po otrzymaniu środków uzyskanych w ramach 

programów finansowych z udziałem środków europejskich. Wyjaśnia, że zgodnie z zawartą 

umową o dofinansowanie z Mazowieckiej Jednostki Wdrażającej Programy Unijne dofinan-

sowanie nastąpi po zatwierdzeniu zadania i złożeniu końcowego wniosku o płatność. Przewi-

dywane zatwierdzenie końcowego sprawozdania zadania nastąpi w IV kw. 2012 r. Dofinan-

sowanie zostanie przekazane Gminie po zatwierdzeniu przez Mazowiecką Jednostkę Wdraża-

nia Programów Unijnych wniosku o płatność oraz poświadczenie wysokości i prawidłowości 

ujętych w nim poniesionych wydatków. Obecnie jednostka ta przygotowuje aneks do umowy. 

W związku z powyższym nie ma możliwości otrzymania refundacji poniesionych wydatków 

ze środków własnych w ramach tego projektu w danym roku budżetowym. Planuje się otrzy-

mać tą refundację do końca 2013 r. 

Wypowiedź poprzedniczki uzupełnił Wójt Gminy, który przekazał, że Mazowiecka 

Jednostka Wdrażania Środków Unijnych w ciągu dwóch tygodni ma przygotować aneks  

do umowy i prawdopodobnie otrzymamy te środki do końca roku. Zaciągnięty kredyt jednak 

stanowił będzie zabezpieczenie środków w przypadku wpływu środków po 31.12. 2012 r. 

Radni nie wnosili uwag do przedłożonego projektu uchwały nr 4. Prowadzący obrady 

przeprowadził procedurę jawnego głosowania, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jed-

nogłośnie (15 osób głosowało za) Uchwałę Nr 154/XXVI/12 w sprawie zaciągnięcia kredytu 

długoterminowego. 

 

Ad.5.–6. 

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

– projekt uchwały nr 1, w której zmniejszono dochody budżetu Gminy o 315 280 zł. Ustalono 

dochody w łącznej kwocie 18 065 116,40 zł. Zmniejszono wydatki budżetu Gminy o kwotę 

115 280 zł i ustalono w łącznej kwocie 18 810 241,90 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne 

o kwotę 188 019 zł i ustalono wydatki inwestycyjne w wysokości 1 924 261 zł. W wyniku 

wprowadzonych zmian zwiększono deficyt budżetu Gminy o kwotę 200 000 zł i ustalono 

deficyt w wysokości 745 125,50 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) kredytów 

na 500 000 zł, b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska  
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w wysokości 150 000 zł, c) innych źródeł (wolne środki) – 95 125,50 zł. Zwiększono przy-

chody Gminy o kwotę 200 000 zł do wysokości 1 409 725,50 zł z następujących tytułów:  

a) kredytów w kwocie 500 000 zł, b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochro-

ny Środowiska w wysokości 150 000 zł, c) inne źródła (wolne środki) – 759 725,50 zł. Pozo-

stałe zapisy pozostają bez zmian. 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 nie należącym do sektora finansów 

publicznych – projekt uchwały nr 1. Następnie przedstawiła zmiany do załącznika nr 1 i 2 

oraz objaśnienia do zmian wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 

Przyłęk na lata 2012–2017 – projekt uchwały nr 2.  

Wójt Gminy uzupełnił wypowiedź poprzedniczki, dodając, że w załączniku inwesty-

cyjnym wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Zakup motopompy dla OSP w Łagowie”. 

Krzysztof Łaptaszyński, Z-ca Dyrektora Departamentu Organizacji i Nadzoru w Mazowiec-

kim Urzędzie Marszałkowskim, zaproponował dotację w wysokości 50 proc. zakupu moto-

pompy (32 tys. zł) przy 50 proc. wkładzie własnym Gminy. Jako jedyna Gmina nie mamy 

takiej motopompy o dużej wydajności, która byłaby niezbędna podczas powodzi w Lucimi 

lub przy zawodach sportowych, dająca równe szanse wszystkim biorącym udział drużynom. 

Zakup zaplanowano do Łagowa, gdyż jest to jednostka w systemie krajowym, od chwili prze-

kazania im samochodu strażackiego (około 3 lat) nie otrzymała innego sprzętu. Wniosek  

w sprawie dofinansowania zostanie złożony w poniedziałek w Urzędzie Marszałkowskim. 

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

projekty uchwał nr 1 i 2, w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku jednogłośnie (15 osób 

głosowało za) przyjęła uchwały Nr 155/XXVI/12 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 

budżetowej na 2012 r. i Nr 156/XXVI/12 w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2012–2017. 

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy przekazał informację Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lipsku – pismo 

znak: 1447/KPAP/502-2/O/2012/MAWA z dnia 10 października 2012 r., który nie stwierdził 

nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych za rok 2011 Pani Mirosławy Witczak – 
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Skarbnika Gminy Przyłęk oraz Pani Teresy Wójtowicz – Dyrektora SP ZOZ Gminy Przyłęk. 

Ponadto przedstawił wyniki analizy oświadczeń majątkowych za rok 2011 Pana Wojciecha 

Szmajdy, Przewodniczącego Rady Gminy, oraz Pana Mariana Kusia, Wójta Gminy Przyłęk – 

bez uwag przesłanej przez Wojewodę Mazowieckiego pismem nr BO.I.414.770.2012  

z 2 października 2012 roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy odczytał protokół nr 1 z 7 maja 2012 r. z przeprowa-

dzonej wstępnej analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych radnych  

za 2011 r. Prosił o niezwłoczne złożenie stosownych wyjaśnień w przypadkach stwierdzo-

nych niedociągnięć przez urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

osoby składającej oświadczenie.  

 
Ad. 8. 

Wójt Gminy na podstawie § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara ogranicze-

nia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. z 2010 r. nr 98 poz. 634), przedstawił 

Radzie informację o podmiotach zobowiązanych do przyjmowania osób w ramach kary ogra-

niczenia wolności i prac społecznie użytecznych (wyznaczono nadal Urząd Gminy w Przyłę-

ku) oraz opinię Prezesa Sądu Rejonowego w Zwoleniu przesłaną pismem Nr Adm.–522–2/12 

z dnia 15 października. Poinformował, że przewidywana liczba osób skazanych kierowanych 

do zatrudnienia celem wykonania prac społecznie użytecznych w 2013 roku wzrośnie do 25. 

W latach poprzednich zaś liczba osób skazanych wynosiła od 6–12. 

 

Ad. 9.–10. 

 Wójt Gminy przeprosił mieszkańców za utrudnienia związane z usuwaniem bieżących 

usterek oświetlenia ulicznego przez konserwatora do zakończenia umowy, ponieważ nie wy-

wiązuje się on należycie ze swoich obowiązków (nie odbiera telefonów, nie zgłasza się  

na wezwania). Ponieważ umowa wygasa z końcem roku, zapytał czy ma sens jej rozwiązy-

wanie za trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. Dodał, że nie zawsze wybór niskiej ceny 

przetargowej wiąże się z jakością i jeśli ustawa tego nie zmieni, to reguła będzie się potwier-

dzać. 

 Mirosław Madejski odpowiadając na pytania Dariuszowi Dusińskiemu przekazał, że 

źródłem pochodzenia danych (wyników nauczania) był ogólnopolski test jednakowy dla 
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wszystkich. W oparciu o przeprowadzone testy oznajmił, że nie ma szkół przodujących, a 

uzyskiwane wyniki w poszczególnych szkołach na przestrzeni kilku lat są zmienne i uzależ-

nione od chęci jak również i zdolności uczniów. Poinformował, że realizacja zadań zaplano-

wanych w „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na 2012 rok” przynosi rezultaty i daje satys-

fakcję, aczkolwiek niektórzy uzależnieni nie współpracują z Komisją i dlatego zostały już 

skierowane dwa wnioski do Sądu Rejonowego w Zwoleniu na przymusowe leczenie i będą 

kierowane dalsze wnioski. 

 

Ad. 11. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

Wojciech Szmajda, dziękując wszystkim za przybycie, zamknął obrady XXVI sesji  

VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 11.00. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


