Protokół nr 28/08
obrad sesji Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 29 września 2008 roku
w sali narad Publicznego Gimnazjum w Przyłęku

Stan osobowy Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych.
W sesji uczestniczyło 14 radnych zgodnie z załączoną listą obecności.
Nieobecny usprawiedliwiony – Marek Szymański.
Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 12.30.
Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Pan Marian Kuś – Wójt Gminy i Pani
Mirosława Barbara Witczak – Skarbnik Gminy.
Otwarcia XXVIII sesji Rady Gminy w Przyłęku w dniu 29 września 2008 roku
dokonał przewodniczący Rady Gminy – Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał
przybyłych na sesję. Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych, co
stanowi wymagane kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Następnie
zaproponował zm. do projektu porządku obrad poprzez wprowadzenie punktów: Podjęcie
uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt – projekt nr 4 oraz podjęcie
uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XXV/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 16
czerwca 2008 r. w sprawie zakupu nieruchomości zabudowanych wraz z istniejącymi
budynkami, budowlami i urządzeniami. W wyniku przeprowadzonego głosowania radni
jednogłośnie zatwierdzili zaproponowaną zmianę, a następnie jednogłośnie przyjęli
porządek obrad.
1. Otwarcie sesji;
1. Zatwierdzenie porządku obrad;
2. Zatwierdzenie protokółu z poprzedniej XXVII sesji;
3. Wnioski i opinie z posiedzeń Komisji Rady Gminy;
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 roku;
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok
podatkowy 2009 – projekt nr 1;
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie opłaty od posiadania psów, terminu płatności i sposobu
poboru na 2009 rok – projekt nr 2;
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej w
2009 r. – projekt nr 3;

8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt – projekt nr 4;
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 171/XX/08 z dnia 11 lutego 2008 r.
w sprawie określenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach
prowadzonych przez Gminę Przyłęk – projekt nr 5;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 209/XXV/08 Rady Gminy w Przyłęku z
dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zakupu nieruchomości zabudowanych wraz z istniejącymi
budynkami, budowlami i urządzeniami – projekt nr 6;
12. Podjęcie uchwały budżetowej;
13. Interpelacje, wnioski i zapytania;
14. Odpowiedzi na interpelacje i wnioski;
15. Zamknięcie obrad.

Ad. 3.
Bez uwag i zastrzeżeń przyjęto jednogłośnie protokół z poprzedniej, tj. XXVII, sesji
Rady Gminy w Przyłęku.

Ad. 4
Pani Elżbieta Madejska – przewodnicząca Komisji Budżetowej przedstawiła
zebranym wnioski i opinie z posiedzenia Komisji odbytego w dniu 29 sierpnia 2008 r. i 24
września 2008 r. zgodnie z protokołem nr 19/2008 i 20/2008, a następnie Pani Ewa Molenda
odczytała protokoły z posiedzenia Komisji Gospodarczo – Oświatowej nr 18/2008
i 19/2008. Pani Jadwiga Skoczylas – przewodnicząca Komisji Rewizyjnej zapoznała z
opinią Komisji wypracowaną na posiedzeniach w dniu 29 sierpnia 2008 r. i 23 września
2008 r. (protokoły w załączeniu ).

Ad. 5
Prowadzący obrady poprosił Panią Elżbietę Madejską – Wiceprzewodniczącą
o odczytanie przesłanego pisma nr RIO-R-0922/242/08 z dnia 23 września 2008 r.
w sprawie opinii o przedłużonej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, oraz
planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2008 r.
Do przedłożonej opinii w sprawie wykonania budżetu za I półrocze

złożył

wyjaśnienia Wójt Gminy w Przyłęku informując zebranych, że na dzień 30 czerwca 2008 r.
faktycznie wykonanie zadań inwestycyjnych w stosunku do planu wynosi 2,65 %, ale już
według stanu na dzień 29 września 2008 r. wykonano termomodernizację oraz nowe schody

granitowe, remont dachu z obróbką oraz remont zadaszenia budynku Urzędu Gminy na
kwotę 208.000,00 zł. Odebrano również pracę związane z termomodernizacją budynku
Publicznego Gimnazjum w Wólce Zamojskiej oraz nowego chodnika. Wykonano drugą
studnię głębinową dla ujęcia wodnego w Lipinach. Dodatkowo w tym roku planujemy
zamontować pompę z podłączeniem do układu. W trakcie budowy jest wodociąg Andrzejów
– Lucimia z przyłączami wodnymi na trasie Andrzejów – Borowiec, co pozwoli nam na
definitywne odłączenie od ujęcia wodnego w Brześcach gm. Janowiec. Termin zakończenia
tej inwestycji – koniec października 2008 r. Rozpoczęto budowę

dróg w ramach

przyznanego na ten cel kredytu w wysokości 2330.000,00 zł i do końca października zostaną
położone asfalty na drogi: Krzywda na kwotę 230.000 ,00 zł, Wysocin – 153.000,00 zł,
Wólka Łagowska – 86.000,00 zł, Lucimia – 45.000,00 zł, Ławeczko Stare – 268.000,00 zł,
Przyłęk (Nadbłocie) – 194.000,00 zł, Przyłęk (Stara Wieś) – 207.000,00 zł, Babin(Północny
i Południowy) – 235.000,00 zł, Mszadla Dolna – 43.000,00 zł, Grabów nad Wisłą –
17.500,00 zł, Łagów – 34.000,00, Łaguszów – 395.000,00 zł. Zgodnie z zawartymi
umowami budowa dróg będzie zakończona z dniem 31 października 2008 r. W wyniku
przeprowadzonych przetargów

budowa tych dróg będzie kosztować

1 837 500,00 zł

i dlatego weźmiemy o 492 500,00 zł mniej kredytu na wykonanie tych samych zadań niż
wstępnie zaplanowano.
W II półroczu przeprowadzono imprezę masową „Dożynki Gminne – Przyłęk 2008”,
na którą wydatkowano 26.000,00 zł, w tym środki z Unii Europejskiej w wysokości
15.500,00 zł. Ponadto zakupiono 3 tysiące ton kruszywa(100 samochodów po 30 ton), które
na dzień dzisiejszy zostało rozwiezione (ok. 48 samochodów) na drogi do: Łagów – Załazy
– 9 samochodów, Grabów – Mierziączka – 9 samochodów, Okrężnica – 21 samochody,
Mszadla Dolna -9 samochodów. Od poniedziałku będzie wznowiona dostawa pozostałego
kruszywa. Dodatkowo zostanie zakupionych jeszcze 26 samochodów na drogę Przyłęk –
Troc. Zleciliśmy wykonanie projektu kładki w miejscowości Andrzejów – Kijanka, w dniu
6 października będzie podpisany akt notarialny na zakup działki pod budowę tej kładki od
Pana Jarosława Matejka. Budowę kładki planujemy na 2009 r. W bieżącym roku wykonano
i oddano do użytku drogę gminną asfaltową o długości 1500 mb w miejscowości Zamość
Stary i w Rudkach o długości 1715 mb, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w Warszawie 300.000,00 zł oraz dwa odcinki dróg w Załazach
i w Łagowie. Wybudowano już i oddano do użytku most na rzece Plewce w miejscowości
Przyłęk – Troc. W miesiącu listopadzie lub pod koniec października zostanie zorganizowana
wycieczka ze środków Programu Poakcesyjnego PROW dla 20 seniorów. Na ten cel

zaplanowano około 6800,00 zł. W ramach pozyskanych środków z tego programu zostanie
także przeprowadzony remont piętra budynku po byłej PSP w Rudkach z przeznaczeniem na
klub integracji społecznej, jak również prowadzone będą zajęcia pozalekcyjne (nauka tańca,
konkursy, nauka gry na instrumentach, wyjazdy studyjne na naukę tańca towarzyskiego)
w placówkach oświatowych na terenie naszej gminy. W październiku zostanie zakupiona łódź
motorowa z pełnym wyposażeniem dla OSP w Grabowie nad Wisłą za kwotę 40600,00 zł, a
dla OSP Mszadla Nowa zestaw hydrauliczny ratownictwa drogowego za 21400,00 zł.
W ramach otrzymanej dotacji z ZW ZOSP RP w Warszawie w wysokości 10000,00 zł oraz
środków własnych gminy 12000,00 zł zostaną zakupione drzwi dla OSP w Grabowie nad
Wisłą i wyremontowany dach strażnicy oraz wylewka cementowa w garażu w OSP Mszadla
Nowa. Do końca bieżącego roku będą wykonane nowe gminne programy: Program Ochrony
Środowiska, Usuwania Azbestu i Gospodarki Odpadami, które są niezbędne przy
pozyskiwaniu środków z zewnątrz. W związku z powyższym zapewnił zebranych, że nie ma
obaw i podstaw, aby nie mogły być zrealizowane planowane zadania inwestycyjne na 2008 r.

Ad. 6 – 11
Prowadzący obrady ponownie poinformował, że Komisje: Budżetowa, Rewizyjna
i Gospodarczo – Oświatowa pozytywnie zaopiniowali projekty uchwał nr 1 – 5 na
posiedzeniach. Po przedstawieniu projektów uchwał nr 1 – 6 przez Panią Mirosławę
Witczak – Skarbnika Gminy oraz szczegółowym ich omówieniu przez Pana Mariana Kusia
Rada Gminy w Przyłęku przyjęła jednogłośnie następujące uchwały:
1. Nr 224/XXVIII/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek
podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2009;
2. Nr 225/XXVIII/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów,
terminów płatności i sposobu poboru na 2009 r.;
3. Nr 226/XVIII/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie ustalenia zasad poboru
i wysokości dziennych stawek opłaty targowej w 2009 r.;
4. Nr 227/XVIII/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych
zwierząt;
5. Nr 228/XVIII/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały
nr 171/XX/08 z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze
stołówek szkolnych funkcjonujących w szkołach prowadzonych przez Gminę Przyłęk.

Następnie Wójt Gminy złożył wyjaśnienia w sprawie przedłożonego Radzie Gminy

projektu uchwały nr 6. Poinformował radnych, że z uwagi na pomniejszenie powierzchni
działki nr 158/11 o 0,0200 ha wynikające z podpisania przez GS „SCh”
w Przyłęku umowy w 2004 roku na budowę stacji telefonii komórkowej Era
i otrzymaniem pozwolenia na jej budowę. Działka nr 158/11 została podzielona na
działkę nr 158/13 o powierzchni 0,0200 oraz działkę nr 158/12 o powierzchni 0,4737 ha,
którą zakupi Urząd Gminy.
Rada Gminy w Przyłęku przyjęła jednogłośnie uchwałę
Nr 229/XVIII/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie zmiany uchwały
nr 209/XXV/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie zakupu
nieruchomości

zabudowanych

wraz

z

istniejącymi

budynkami,

budowlami

i urządzeniami.

Ad. 12
Wyjaśnienia do projektu uchwały budżetowej złożyła Pani Mirosława Witczak –
Skarbnik Gminy Przyłęk, a następnie Rada Gminy jednogłośnie zatwierdziła uchwałę
budżetową :
Nr 230/XVIII/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wprowadzenia zmian
w budżecie gminy w 2008 roku.
Ad. 13
Pan Mirosław Koniarz poinformował o zablokowanej drodze koło CPN-u w Zamościu
na które nie ma przejazdu i dlatego należało by postawić znak zakazu zatrzymania i postoju.
Pan Sławomir Kozieł wraz z sołtysem wsi Okrężnica domagał się aby w tej miejscowości
położyć asfalt na głównej drodze pod las, natomiast boczne drogi dojazdowe utwardzić
kruszywem. Motywował tym, że prawie każda miejscowość będzie miała już po odcinku
drogi asfaltowej.
Ad. 14
Udzielono głosu Wójtowi Gminy, który poinformował zebranych o prowadzonych
rozmowach z dyrektorem PSP w Babinie o przyśpieszenie procesu wykupu gruntu pod
boisko o powierzchni 1,80 ha. Jeśli szybko nie zostanie dokonany podział działki to nie
zdążymy z planowanym wykupem gruntów. Nadmienił, że Staroście Zwoleńskiemu tak
spodobała się organizacja dożynek, że zaproponował zorganizowanie dożynek powiatowych
na terenie Gminy Przyłęk w połowie sierpnia 2009 roku. Przekazał, że w dniach 1-2
października 2008 r. odbędzie się III Kongres Odnowy Wsi i może będzie przekazana
informacja na temat terminu składania wniosków z PROW pod sporządzone Plany Odnowy

Miejscowości. Następnie przekazał, że kierowcy jednostek OSP samochodów średnich będą
zatrudnieni na ½ etatu. Poinformował, że w OSP Przyłęk został zwolniony kierowca na
własną prośbę, a na jego miejsce zatrudniony został Rafał Przerwa. Przekazał informację
o dalszych ciągłych skargach na zachowanie osób pod wpływem alkoholu, które
zanieczyszczają przystanek w Mszadli Nowej. Z uwagi na brak pisemnej skargi możemy
tylko zabrać przystanek, ale wtedy winę niewinnie poniosą dzieci. W dalszej części obrad
ustalono godziny oświetlenia ulicznego i tak od 1.X. 2008 r. zostanie włączone oświetlenie
uliczne w godzinach od 18.30 do 21.00, a po 15.X 2008 r. od 18.00 do 21.00. Następnie
Wójt poinformował o powstałym problemie nieopłacania za ogrzewanie mieszkań przez
właścicieli. Jeden z mieszkańców Grabowa nad Wisłą groził sądem z powodu
zapowietrzenia kaloryferów, nadmieniam jednak, że nie należy to do obowiązków
podmiotu, który dostarcza ciepło. Stwierdził, że jako Wójt musi dbać o dochody własne
gminy i zasadne gospodarowanie środkami publicznymi. Ponadto zwrócił się z prośbą do
zebranych o rozpropagowanie wśród mieszkańców informacji o tym, że pod koniec
października zostanie ogłoszony drugi przetarg (obniżony o 20% w stosunku do kwoty
proponowanej na pierwszym przetargu) na nieruchomość po byłej szkole w Ławeczku
Starym oraz o wskazanie lokalizacji przystanku w Baryczce i w Wólce Łagowskiej.
Następnie prowadzący obrady poprosił Panią Elżbietę Madejską o odczytanie pisma nr
ES.SE.I/RK/414-34/08 z dnia 3 września 2008 r. przesłanego przez Marszałka
Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie złożenia deklaracji przystąpienia do
Programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” na lata 2009 – 2011. Radni nie zaakceptowali
jednak tej propozycji i wnioskują o przeprowadzenie w pierwszej kolejności budowy dróg w
latach 2009 – 2011. Poinformował również, że z dniem 1 stycznia 2009 r. zostanie przejęta
droga powiatowa Wólka Zamojska – Mszadla Dolna, której remont planuje się w 2009 r.
Podziękował wszystkim uczestnikom „Dożynek gminnych – Przyłęk 2008”, Zespołowi
Śpiewaczemu Łaguszowianki, radnym, sołtysom, mieszkańcom sołectw za wieńce
dożynkowe oraz księżom proboszczom z parafii Łagów i Przyłęk za odprawienie uroczystej
mszy dziękczynnej za plony.
Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku
Pan Wojciech Szmajda zamknął obrady XXVIII sesji V kadencji Rady Gminy w Przyłęku.
Na tym protokół zakończono.

Protokołowała
Stanisława Krakowiak

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

Protokół nr 29/08
obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy w Przyłęku
odbytej w dniu 8 października 2008 roku
w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku

Stan osobowy Rady Gminy w Przyłęku – 15 radnych.
W sesji uczestniczyło 13 radnych zgodnie z załączoną listą obecności
Obrady rozpoczęto o godz. 9.00, a zakończono o godz. 10.30.
Z ramienia Urzędu Gminy w obradach uczestniczyli: Pan Marian Kuś – Wójt Gminy i Pani
Mirosława Barbara Witczak – Skarbnik Gminy.

Otwarcia XXIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w Przyłęku w dniu 08.10.2008 rok dokonał
przewodniczący Rady Gminy – Wojciech Szmajda, który na wstępie powitał przybyłych na sesję.
Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi wymagane kworum
do podejmowania prawomocnych uchwał.
W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie zatwierdzili następujący porządek
obrad:
1.

Otwarcie sesji;

2.

Zatwierdzenie porządku obrad;

3.

Podjęcie uchwał budżetowych – projekt nr 1 - 3;

4.

Interpelacje, wnioski i zapytania;

5.

Odpowiedzi na interpelacje i wnioski;

6.

Zamknięcie obrad.

Ad. 3.
Pani Mirosława Witczak szczegółowo omówiła projekty uchwał budżetowych nr 1-2.
Poinformowała zebranych, że w wyniku już przeprowadzonych przetargów budowa dróg
z kredytu będzie kosztować 1 837 500,00 zł i dlatego weźmiemy o 492 500,00 zł mniej kredytu
na wykonanie tych samych zadań niż wstępnie zaplanowano. W związku z tym Radzie Gminy
został przedłożony projekt uchwały nr 1.
W wyniku przeprowadzonego głosowania radni jednogłośnie przyjęli uchwałę:
Nr 231/XXIX/08 w sprawie zmiany uchwały nr 214/XXVI/08 Rady Gminy w Przyłęku z dnia
30 czerwca 2008 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku budżetowym
2008,

Na salę narad wszedł radny Grzegorz Kuba i Marek Szymański.
Prowadzący obrady poddał pod głosowanie projekt uchwały nr 2, który w wyniku
głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie uchwałę
Nr 232/XXIX/08 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy w 2008 roku.
W dalszym toku obrad Wójt Gminy zapoznał radnych z pismem Komendy Powiatowej
Policji w Zwoleniu nr PZ-P-7540/08 z dnia 06.10.2008 r. w sprawie rozważenia możliwości
zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 7 000 złotych w budżecie gminy 2008 r. na
zakup dwóch dodatkowych samochodów. Część środków, tj. 24700 zł zostanie przekazane przez
Urząd Marszałkowski, 10 000 zł przekaże Zwoleń, 10 000 zł Starostwo Powiatowe, 10 000 zł
Gmina Policzna oraz po 7 000 zł dotacji przypada na Gminy: Tczów, Kazanów i Przyłęk.
Po przeprowadzeniu dyskusji Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę
Nr 233/XXIX/08 w sprawie udzielenia dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu.

Ad. 4
Głos zabrała Pani Elżbieta Baryła- sołtys z miejscowości Okrężnica, która prosiła Wójta
o zabezpieczenie w planie budżetu gminy na 2009 rok środków finansowych na wykonanie asfaltu
na głównej drodze w tym sołectwie, motywując tym, że każda miejscowość ma już część dróg
asfaltowych oprócz Okrężnicy. Pogląd w tej sprawie podzielił również radny Sławomir Kozieł.

Ad.5.
Wójt Gminy poinformował radnych, że w wyniku zmiany ustawy o finansach publicznych
musimy zatwierdzić budżet gminy na 2009 rok do dnia 31 grudnia 2008 r. Tylko w wyjątkowych
przypadkach można budżet gminy na 2009 r. uchwalić do dnia 31 stycznia 2009 r. Następnie
przekazał informację w sprawie bieżących zadań inwestycyjnych tj. rozpoczęcie budowy dróg
z pobranego kredytu, które zostaną zakończone do dnia 31 października br.
Prowadzący obrady zwrócił się z prośbą do radnych, aby zajęła stanowisko w sprawie
budowy boiska „Orlik”. W wyniku głosowania Rada jednogłośnie zdecydowała o rezygnacji
z tej inwestycji nie tylko w bieżącym roku ale i w najbliższych latach.
Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku
Pan Wojciech Szmajda zamknął obrady XXIX sesji nadzwyczajnej V kadencji Rady Gminy
w Przyłęku.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
Stanisława Krakowiak

Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Szmajda

