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Protokół nr 29/2013 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 13 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 86,67% (zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do oryginału protokołu).  

Nieobecni usprawiedliwieni: Łukasz Badeński i Teresa Woźniak. 

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. Sołtysi – 24 osoby 

(zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do oryginału protokołu) 

 

Przebieg sesji 

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

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

podstawie listy obecności poinformował, że w obradach uczestniczy 13 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 3 wprowadzić 

pkt 3 a) „Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy” i po punkcie 7 wprowadzić dodat-

kowo punkt 7 a) „Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Przyłęk na lata 2013–2020 – projekt nr 6” . Potem zwrócił się do radnych z zapyta-

niem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłaszali uwag, w związku  

z czym Przewodniczący obrad poddał kolejno pod głosowanie jawne proponowane zmiany,  
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w wyniku których zostały przyjęte jednogłośnie przez Radę (13 osób głosowało za). Porządek 

obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco: 

  1. Otwarcie sesji 

  2. Przyjęcie porządku obrad 

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. XXVIII, sesji  

  a) Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy 

  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na 2013 rok  
– projekt nr 1  

  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Przyłęk 
na rok 2013 – projekt nr 2  

  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego – projekt nr 3  

  7. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru  
i pieczęci Gminy Przyłęk oraz zasad i warunków używania herbu, barw i pieczęci Gminy 
Przyłęk – projekt nr 4 

 a) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk  
na lata 2013–2020 – projekt nr 6 

 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2013  
– projekt nr 5  

 9. Zapytania i interpelacje 

10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

11. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Prowadzący obrady poinformował, że radni nie wnosili uwag do protokołu z po-
przedniej sesji. W związku z powyższym stwierdził, że protokół z XXVIII sesji uważa się  
za przyjęty. 

 

Ad. 3 a) 

 Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, odczytała zebranym  

protokół nr 22/2013 z posiedzenia komisji w dniu 28 stycznia 2013 r.  
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Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przekazała  

informację z pracy Komisji Gospodarczo-Oświatowej z dnia 17 stycznia 2013 r. 

Zbigniew Suchecki jako Zastępca Przewodniczącej odczytał wnioski z posiedzenia 

Komisji Rewizyjnej odbytego 14 stycznia 2013 r. na podstawie protokołu nr 23/2013. 

 

Ad. 4.–5. 

 Przewodniczący Rady zapytał, czy radni mają uwagi lub wnioski do przedłożonych 

projektów uchwał nr 1 i 2. Radni nie zgłaszali uwag, w związku z czym prowadzący obrady 

przeprowadził kolejno głosowania jawne, w wyniku których Rada Gminy przyjęła jednogło-

śnie Uchwałę nr 179/XXIX/13 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Przyłęk na 2013 

rok oraz Uchwałę nr 180/XXIX/13 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady 

Gminy Przyłęk na rok 2013. 

 

Ad. 6. 

 Wójt Gminy proponował, żeby nie wyodrębniać funduszu sołeckiego na 2014 rok  

i przyjąć wersję przedłożonego projektu uchwały nr 3. Dodał, że do tej pory nie był tworzony 

fundusz sołecki w rozbiciu na poszczególne sołectwa, a każda miejscowość skorzystała  

ze środków budżetu Gminy i nadal poczyni starania, aby we wszystkich sołectwach były 

prowadzone remonty i mniejsze lub większe zadania inwestycyjne. Radni nie mieli uwag. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyję-

ła jednogłośnie Uchwałę Nr 181/XXIX/13 w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego. 

 

Ad. 7. 

 Wójt Gminy poinformował o przyjęciu na jednej z sesji dwóch projektów wzorów 

herbu Gminy, flagi, flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy przez Radę. Został złożony 

Wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji i Komisji Heraldycznej o zaopiniowanie 

tych projektów. Gmina otrzymała pismo pozytywnie opiniujące:  

1) projekt herbu w wersji 4a, tj. w polu zielonym nad pasem falistym srebrnym żółwia złotego 

po prawej stronie i takież koło młyńskie po lewej stronie,  
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2) projekt flagi w wersji 4A,b, tj. płat tkaniny o proporcjach 8:5 dzielony w pas o proporcjach 

4:1:1 w barwach od góry żółty, zielony, biały, na pasie żółtym w części przydrzewcowej  

na 1/3 długości pasa herb Gminy,  

3) projekt banneru w wersji 4A,b, tj. płat tkaniny o proporcjach 4:1 dzielony w pas, strefa 

górna żółta i na niej herb Gminy, strefa dolna dzielona na pięć pionowych pasów w barwach 

zielonej, białej, zielonej, białej i zielonej,  

4) projekt flagi stolikowej w wersji 4A,b, tj. płat tkaniny dzielony w słup w proporcjach 4:1:1 

w barwach żółty szeroki z herbem Gminy na 1/3 wysokości, dalej pasy zielony  

i biały 

5) projekt pieczęci w wersji 4a, tj. koło o średnicy 36 mm. W otoku napis „GMINA PRZY-

ŁĘK”, między napisem „GMINA” i „PRZYŁĘK” dwie konturowe sześciopromienne 

gwiazdki. W środku liniowego koła (pieczęci) herb Gminy Przyłęk. 

Podkreślił, i ż herb, flaga, banner, flaga stolikowa i pieczęć gminy określone są znaka-

mi prawnie chronionymi i będą używane przez Gminę podczas ważnych uroczystości. Poin-

formował również o otrzymaniu dotacji na wykonanie herbu, flagi, flagi stolikowej, banneru  

i pieczęci w ramach małych projektów LGD z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich. Podpisana została już umowa na wykonanie w ramach dotacji  

z Urzędem Marszałkowskim. Zaznaczył, że po przyjęciu przez Radę projektu uchwały nr 3 

nasza Gmina (w najbliższej okolicy) jako jedna z nielicznych będzie miała oficjalne unormo-

wanie prawne do posługiwania się herbem łącznie z gminami, tj. Zwoleniem, Gozdem i Ja-

nowcem nad Wisłą.  

Radni nie zgłaszali uwag. W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada 

Gminy przyjęła jednogłośnie Uchwałę Nr 182/XXIX/13 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, 

flagi stolikowej, banneru i pieczęci Gminy Przyłęk oraz zasad i warunków używania herbu, 

barw i pieczęci Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 7 a)–8. 

Elżbieta Madejska odczytała Uchwałę Nr Ra.26.2013 Składu Orzekającego RIO  

w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania przez 

Gminę Przyłęk planowanego w Uchwale Budżetowej na 2013 r. deficytu oraz Uchwałę  

Nr Ra.27.2013 Składu Orzekającego RIO w Warszawie z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie: 

opinii o prawidłowości planowanej przez Gminę Przyłęk kwoty długu w latach objętych Wie-

loletnią Prognozą Finansową. 
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Wójt Gminy poinformował radnych i sołtysów o potrzebie wprowadzenia do załączni-

ka inwestycyjnego na 2013 r. dodatkowych zadań: 1) „Zakup mikrobusu przeznaczonego  

do przewozu osób niepełnosprawnych”, ponieważ Gmina pozyskała część środków  

z PFRON w Zwoleniu w wysokości 60 tys. na zakup samochodu i należy zabezpieczyć pozo-

stałą część środków własnych (90 tys. zł) w budżecie Gminy. Planowana ogólna wartość tego 

zadania wynosi około 150 tys. zł. 2) Wprowadzić do budżetu Gminy kwotę 20 tys. zł na za-

kup komputera i programu dostosowanego do ewidencji odpadów komunalnych. 3) Zabezpie-

czyć 100 tys. zł na utwardzenie placu w Lipinach koło pomnika przy kościele w Przyłęku.  

4) W poz. 9 załącznika inwestycyjnego wprowadzić środki na „Przebudowę drogi gminnej  

w miejscowości Mierziączka – Grabów nad Wisłą” o wartości zadania 200 tys. zł w ramach 

nadwyżki budżetowej. 5) Wprowadzić dofinansowanie w wysokości 6,5 tys. zł do zakupu 

samochodu nieoznakowanego dla policji (przesłane pismo przez Komendę Powiatową Policji  

w Zwoleniu). Rozpatrzenia ww. pisma w sprawie dofinansowania na dzisiejszej sesji jest pil-

ne, ponieważ do 13 lutego 2013 r. Komenda Powiatowa Policji w Zwoleniu musi dać odpo-

wiedź do Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, czy otrzyma-

ją dofinansowanie od samorządów w wysokości 32 500 zł. Wówczas samochód będzie zaku-

piony, a pozostała część środków zostanie zabezpieczona przez jednostkę nadrzędną. Prosił 

Radę o akceptację proponowanych zmian w budżecie Gminy na 2013 r. 

Następnie przekazał informacyjnie o planowanym przez Powiatowego Komendanta 

Policji w Zwoleniu utworzeniu punktu przyjęć interesantów w pomieszczeniu Urzędu Gminy 

w Przyłęku w wyznaczonym dniu i w określonych godzinach. 

Pani Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy przekazała, że do przedłożonych projektów 

uchwał wprowadzono zadania zaproponowane przez Wójta Gminy. Omówiła zmiany w za-

łączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 

2013–2020 wraz z objaśnieniami do zmian wprowadzonych w WPF – projekt uchwały nr 5. 

Przedstawiła także wprowadzone zmiany w Uchwale Budżetowej na 2013 r. – projekt uchwa-

ły nr 6, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o 75 516 zł. Ustalono dochody  

w łącznej kwocie 18 760 578 zł, w tym: a) bieżące w kwocie 17 003 805 zł i b) majątkowe  

w kwocie 766 773 zł. Zmianie uległa tabela nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załączni-

kiem nr 1 do uchwały. Zwiększono wydatki budżetu Gminy o 452 500 zł i ustalono w łącznej 

kwocie 20 818 962 zł, z tego: a) bieżące w wysokości 17 626 685 zł i b) majątkowe w kwocie 

3 192 277 zł. Zmianie uległa tabela nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 

do uchwały. Zwiększono wydatki inwestycyjne o 340 tys. zł i ustalono w łącznej wysokości 
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3 180 093 zł. Zmianie uległy wydatki inwestycyjne na rok 2013 zgodnie z tabelą nr 3  

do Uchwały Nr 169/XXVIII/12 z dnia 31 grudnia 2012 roku. W wyniku wprowadzonych 

zmian zwiększono deficyt budżetu o 376 984 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi  

z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 

Gminy. Ustalono deficyt w wysokości 2 058 384 zł sfinansowany przychodami pochodzący-

mi z: a) kredytów – 1 621 400 zł, b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 

Środowiska w wysokości 60 000 zł i c) inne źródła (wolne środki) – 376 984 zł. Zwiększono 

przychody o 376 984 zł i ustalono przychody po zmianach w łącznej wysokości 2 416 984 zł  

z następujących tytułów: a) kredytów w kwocie 1 980 000 zł, b) pożyczki zaciąganej w Wo-

jewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 60 000 zł, c) inne źródła (wolne 

środki) – 376 984 zł. Ustalono rozchody w kwocie 358 600 zł. Szczegółowo omówiła Plan 

dochodów budżetu na 2013 r. – zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na 2013 r.  

– zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r. – zmiany, tj. Tabela nr 3.  

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

projekty uchwał nr 5 i 6, w wyniku których Rada Gminy w Przyłęku przyjęła (12 osób głoso-

wało za, 1 osoba wstrzymała się) Uchwałę Nr 183/XXIX/113 w sprawie wprowadzenia zmian 

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przyłęk na lata 2013–2020 i Uchwałę Nr 

184/XXIX/13 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. (12 osób 

głosowało za, 1 osoba wstrzymała się). 

 

Ad. 9.–10. 

Wójt Gminy przekazał informację dotyczącą przeprowadzanych zebrań wiejskich,  

na których proponuje mieszkańcom zmniejszenie częstotliwości odbioru śmieci do dwóch 

razy w miesiącu, tj. raz w miesiącu odpady komunalne i raz w miesiącu odpady segregowane, 

aby zmniejszyć koszty opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez mieszkań-

ców od 1 lipca 2013 r. Podczas zebrań uświadamia mieszkańców w zakresie obowiązku 

uprzątnięcia śmieci z działek, których są właścicielami. Gmina będzie usuwać śmieci z ro-

wów przydrożnych.  

 Prowadzący obrady prosił o zgłaszanie uwag i pytań. 

 Beata Malesa wnioskowała o zwiększenie odbioru odpadów komunalnych w miesią-

cach świątecznych. 
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Wójt Gminy odpowiedział, że możliwość zmiany zapisów w kwestii częstotliwości 

odbioru odpadów komunalnych w przyjętym Regulaminie czystości i porządku w Gminie 

Przyłęk musi prawdopodobnie być zaakceptowana przez sanepid i zostać rozpatrzona przez 

radcę prawnego. 

Wójt Gminy, informacyjnie jako przedstawiciel Powiatowej Rady Zatrudnienia przy 

PUP w Zwoleniu, przekazał o napływie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w wysokości 3 mln  700 tys. zł, które trudno będzie wykorzystać. Osoby bezrobotne korzysta-

jące w latach 2008–2012 z tego funduszu nie mogą ubiegać się o staż czy inne prace. Dodat-

kowym warunkiem jest zatrudnienie na okres 3 miesięcy osób po odbyciu stażu (40 proc. 

winno otrzymać zatrudnienie) przez pracodawców, którym przydzielono bezrobotnych  

na staż. Zawęziła się więc liczba osób uprawnionych do skorzystania z tych środków. Można 

będzie liczyć na uczniów kończących naukę w szkołach. Powiatowa Rada Zatrudnienia przy-

dzieliła Gminie 600 tys. zł, tj. dofinansowanie dla 30 osób po 20 tys. zł na rozpoczęcie dzia-

łalności gospodarczej i niewielką kwotę na tworzenie stanowisk pracy. Na cały powiat  

wydzielono kwotę 370 tys. zł na roboty publiczne, co daje możliwość zatrudnienia 3–4 osób 

na te prace w naszej Gminie. 

Nawiązał do harmonogramu zebrań wiejskich i strażackich, który nie ulega zmianie. 

Oznajmił, iż prace związane z projektowaniem oświetlenia ulicznego II etap dobiegają końca 

i do jesieni Gmina powinna wykonać to zadanie. Lampy zostaną założone tam, gdzie to moż-

liwe – prawdopodobnie uda się też wykonać oświetlenie uliczne zgłoszone podczas zebrania 

wiejskiego w Andrzejowie (Pomysłowie). 

Sołtys Tomasz Nędziak pytał, czy będą utwardzane pobocza przy drodze o szerokości 

3 m w miejscowości Mierziączka – Grabów nad Wisłą, ponieważ nie może się minąć ciągnik  

z przyczepą z samochodem osobowym.  

Grzegorz Kuba zgłosił powstanie dużego dołka w wyniku załamania się przepustu ko-

ło p. Grzesia Woźniaka przed górką na zakręcie w miejscowości Ławeczko Stare. 

Mirosław Koniarz pytał, czy jest możliwość unormowania prawnego drogi w Kulczy-

nie. 

Wójt odpowiadając radnemu, przekazał, iż wyśle pracownika, aby obejrzał zgłoszoną 

usterkę na drodze w Ławeczku Starym. Negatywnie ustosunkował się do pomysłu utwardza-

nia poboczy na drodze Mierziączka – Grabów nad Wisłą. Przekazał, że droga w Kulczynie 
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nie ma nadanego numeru i nie jest naniesiona w Starostwie. Proponował, żeby mieszkańcy 

sami ją wytyczyli, a Gmina pokryje koszty za prace wykonane przez geodetę. Powiedział  

o planowanym spotkaniu w tej sprawie w dniu 5 lutego 2013 r. z p. Grelą, p. Kusiem w obec-

ności radcy prawnego celem unormowania stosunku tej drogi (zapadną uzgodnienia). 

 

Ad. 11. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

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

VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 11.00. 

 
Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


