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Protokół nr 29/2017 

z sesji Rady Gminy Przyłęk 

odbytej w dniu 29 września 2017 roku 

w sali narad Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 15 radnych na ogólną liczbę 15, tj. 100 proc. (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. Danuta Bocian – Sekretarz Gminy 

3. Mirosława Witczak – Skarbnik Gminy 

4. Mirosław Madejski – Kierownik Referatu Oświatowo-Gospodarczego 

5. Teresa Wójtowicz – Kierownik Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk 

6. Monika Krześniak – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku 

7. Sołtysi – 22 osoby 

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

 

Przebieg sesji 

Obrady XXIX sesji VII kadencji Rady Gminy Przyłęk poprowadził Pan Wojciech Szmajda, 

Przewodniczący Rady. Na początku obrad dokonał otwarcia sesji i powitał zaproszonych gości, 

przedstawicieli władz gminnych oraz radnych i sołtysów. 

 Przewodniczący Rady Gminy na podstawie listy obecności stwierdził, że jest kworum 

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

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.).  

 

Ad. 2. 

Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy są wnioski  

do porządku obrad.  

Radni nie zgłaszali wniosków. 
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Dzienny porządek obrad przedstawiał się następująco: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, 

 2. Przyjęcie wniosków w sprawie ewentualnych zmian do porządku obrad,  

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXVIII sesji,  

 4.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy 

finansowej oraz przebiegu realizacji wykonania planu finansowego instytucji kultury  

i zakładu opieki zdrowotnej za I półrocze 2017 roku. 

a) Wystąpienie Wójta Gminy Przyłęk, 

b) Uchwała Nr Ra.334.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  

w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie w sprawie opinii o przedłożonej przez 

Wójta Gminy Przyłęk Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, 

kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów 

finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ, 

c) Wnioski i opinie stałych Komisji Rady Gminy. 

 5. Informacja o działalności międzysesyjnej Wójta Gminy, 

 6. Informacja na temat organizacji roku szkolnego 2017/2018 w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę 

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 1 w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z ich podziałem 

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 2 w sprawie ustalenia stawki opłaty adiacenckiej  

z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń infrastruktury 

technicznej, 

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały nr 3 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej 

na rok 2017,  

10. Zapytania i interpelacje, 

11. Wolne wnioski, 

12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje, 

13. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 3. 

Pan Wojciech Szmajda stwierdził przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. XXVIII sesji. 

Ad. 4a. 

Pan Wójt Gminy Przyłęk przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 

2017 r. Rada Gminy przyjęła w dniu 29 grudnia 2016 r. Uchwałę Budżetową na rok 2017 (Uchwała. 

Nr 130/XXI/16), w której ustalono dochody budżetu w kwocie 25 583 616 zł, z tego dochody bieżące 

25 503 616 zł i majątkowe 80 000 zł. Zaplanowano wydatki w kwocie 27 073 119 zł, z tego bieżące 
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stanowią kwotę 24 588 119 zł i majątkowe 2 485 000 zł. Ustalono deficyt budżetu w wysokości 

1 489 503 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu – 646 503 zł, pożyczki – 766 000 zł 

i innych źródeł (wolne środki) 77 000 zł. W trakcie wykonywania budżetu w okresie 

sprawozdawczym zarówno dochody jak i wydatki uległy zmianie. Zmiany w budżecie wprowadzone 

były uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy. Dochody budżetu gminy zrealizowano  

w wysokości 14 353 389,67 zł, na plan 26 508 904,93 zł, co daje 54,15% wykonania. Realizacja 

dochodów w rozbiciu na źródła dochodu: dochody własne z 50,70% wykonania, dotacje z 53,99 % 

wykonania i subwencje z 54,15% wykonania. Realizacja dochodów z tytuły podatków i opłat 

lokalnych na plan 4552 707 zł wykonanie stanowi 50,61%. Zwiększone wykonanie z tytułu podatku 

od środków transportowych (82,15 %) nastąpiło wskutek ściągnięcia należności poprzez tytuły 

wykonawcze. Wpływy z majątku gminy na plan 94 000 zł wykonanie 48 360,61 zł, tj. 51,45% 

wykonania. Pozostałe dochody na plan 635 701 zł wykonanie 325 894,17 zł, tj. 51,27%. Dotacje 

celowe na zadania zlecone na plan 8 954 929,93 zł wykonanie 4 829 943,93 zł, tj. 53,94%. Dotacje 

celowe na zadania własne na plan 609 554 zł wykonanie 410 659 zł, tj. 67,37%. Pozostałe dotacje:  

z Urzędu Marszałkowskiego na plan 35 000 zł wykonanie 0 zł jak i z WFOŚ i GW w Warszawie na 

plan 31 500 zł wykonano 0 zł gdyż płatności nastąpią w II półroczu 2017 r. Dotacje celowe  

w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych na plan 554 583 zł wykonanie 

263 158 zł, tj. 47,46%. Realizacja projektu w ramach dofinansowania inwestycji w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania: „Przebudowa drogi gminnej, droga 

krajowa nr 12– Łagów” (na plan 263 158 zł, wykonanie w 100 %), „Przebudowa drogi gminnej relacji 

droga krajowa nr 12 – Zamość Stary” (na plan 291 425 zł, wykonanie w 0 %, realizacja zadania w 

2016 r., zwrot środków w 2017 r.). Subwencje na plan 11 031 705 zł wykonanie 6171 560 zł, tj. 

55,95%. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy wynoszą 189 946,88 zł, 

w tym: w podatku od nieruchomości 91 515,17 zł, w podatku rolnym 27 845 zł i w podatku od 

środków transportowych 70 586,71 zł. Skutki udzielonych ulg z tytułu zwolnień za I półrocze 2017 

r. stanowią kwotę 23 674,23 zł. 

Wydatki na plan 29 290 312,93 zł wykonanie 13 374 304,08 zł, tj. 45,66 %., w tym: na 

wydatki bieżące wydano 48,48% planu wydatków i wydatki majątkowe tylko w 25.95 % planu gdyż 

wykonanie i płatności nastąpią w II półroczu 2017 r. Wydatki bieżące przeznaczono na: 

wynagrodzenia i składki od nich należne, tj. 46,19% planu, dotacje na zadania bieżące, tj. 48,73% 

planu, obsługa długu, tj. 21,96 % planu (wynik niższego oprocentowania niż planowano), wydatki na 

programy finansowane z udziałem środków unijnych 0% planu, pozostałe wydatki tj. 50,34% planu. 

Przedstawił wykonanie wydatków w poszczególnych działach. W strukturze wydatków największa 

pozycję stanowią wydatki poniesione na Rodzinę (świadczenia rodzinne i wychowawcze), tj. 33,75% 

wydatków ogółem i na oświatę w 32,54 %. Nie została rozdysponowana rezerwa budżetowa  

w wysokości 130 000 zł. 
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Plan zadań inwestycyjnych na rok 2017 wynosi 3 602 225 zł. Wykonano „Przebudowę  

i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Załazy” i „Wymiana dwóch pomp głębinowych 

na stacji wodociągowej w Załazach”, wykonanie w 99,81%. Pozostałe zadania inwestycyjne  

w większości zostały wykonane, lecz niezapłacone. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej  

z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r. zostanie odczytana w następnym punkcie dziennego 

porządku obrad. 

Ad. 4b. 

Elżbieta Madejska, Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, odczytała Uchwałę Nr Ra.344.2017 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie: opinii  

o przedłożonej przez Wójta Gminy w Przyłęku informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pół- 

rocze 2017 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji 

planów finansowych instytucji kultury oraz SP ZOZ. 

Wojciech Szmajda zwrócił się do radnych, czy są pytania do przedłożonego ww. sprawo- 

zdania za I półrocze 2017 roku. 

Radni nie mieli pytań ani uwag. 

Ad. 4c. 

Przewodniczące stałych komisji Rady Gminy kolejno zapoznały Radę Gminy z wnioskami 

wypracowanymi na posiedzeniach: 1) Komisji Gospodarczo-Oświatowej w dniu 27 września 2017 r. 

na podstawie protokołu nr 31/2017, 2) Komisji Budżetowej w dniu 25 września 2017 r.  

zgodnie z protokołem nr 31/2017. Protokół nr 31/2017 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytej  

w dniu 26 września 2017 r. odczytał Marek Stępień. 

Ad. 5. 

 Pan Wójt przedstawił informacje o działalności międzysesyjnej za okres od  

30 sierpnia do 31 października 2017 roku. 

Wykonano następujące inwestycje na terenie Gminy Przyłęk: 

- wyłoniono wykonawcę na „Budowę oświetlenia ulicznego IV etap”. W przyszłym tygodniu zostanie 

podpisana umowa z terminem wykonania do końca października 2017 r. 

- rozpoczęto budowę boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczna nawierzchnią  

w Łaguszowie z poślizgiem, ale termin wykonania jest do końca października. W przypadku opóźnień 

będziemy naliczać karne odsetki. 

- w trakcie ukończenia są przebudowy dróg gminnych. Jeszcze nie oddano do użytku po przebudowie 

drogi w: Łagowie, Mszadli Starej, w Zamościu Nowym oraz Mszadli Dolnej. Pozostały do wykonania 
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pobocza tych dróg z kamienia. Wykonanie i odbiór wymienionych dróg powinien się odbyć  

bez zakłóceń w terminie do końca października 2017 r.  

- W październiku rozpocznie się „Przebudowa mostu w miejscowości Mszadla Nowa. 

Jesteśmy po zapytaniu ofertowym. Firma została wybrana i podpisano umowę. Wybrana firma 

rozpocznie prace przebudowy mostu po otrzymaniu drewna zaimpregnowanego (okres oczekiwania  

2-3 tygodnie).  

- Odbył się przetarg na drogę Babin Północny, który został unieważniony ze względu na zbyt 

wysoką cenę (104 zł za metr). Przebudowa dróg od podstaw kształtuje się w granicach 65-70 zł za 1 

metr
2
. Nie ma innych firm z niższą ofertą i dlatego zadanie zostanie przerzucone na rok następny. 

Powinno być taniej. 

- Zlecono firmie wykonanie dwóch projektów wstępnych na modernizację PSP w Łaguszowie 

z salą gimnastyczną z zapleczem (kilka sal lekcyjnych). Pierwszy został ujawniony część radnych już 

zapoznała się, drugi ma zostać zaprojektowany z bezpośrednim wyjściem na salę gimnastyczną. 

 

Poinformował, że Starostwo Powiatowe przygotowuje wniosek do Marszałka Województwa 

Mazowieckiego na przebudowę drogi powiatowej relacji Zwoleń – Baryczka znajdującej się na terenie 

Gminy Przyłęk. Dofinansowanie dla powiatu (dla gmin nie ma) od Marszałka wynosi 60%, lecz nie 

więcej niż 4, 2 mln. Koszt tej inwestycji to kwota około 3 mln złotych. Jeśli wniosek przejdzie to 

Starostwo i Gmina mogą ponieść koszty w wysokości około 600 tys. zł. 

Nadmienił, że obecnie w Urzędzie Gminy odbywają się jednocześnie kontrole: Regionalnej 

Izby Obrachunkowej, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – jest 

prowadzona kontrola odpadów komunalnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Archiwum 

Państwowe. Powiedział również o zachlorowaniu wody w stacji uzdatniania wody w Lipinach. 

Niektórzy mieszkańcy odczuli ten fakt, ponieważ nie była ona chlorowana na bieżąco. Winna być 

chlorowana, co dwa tygodnie, ale mniejszymi dawkami. Obecnie wykonywane jest płukanie na 

końcówkach nitek wodociągowych. 

Stwierdził, że wszystkie zaplanowane inwestycje zostaną wykonane oprócz drogi w Babinie 

Północnym oraz remontu dachu w OSP w Łagowie gdzie na wykonanie tego zadania zaplanowano  

30 tys. zł. Kosztorys wynosi prawie 39 tys. zł i jest już późno. Remont dachu zostanie zaplanowany na 

wiosnę 2018 r. 2 października 2017 r. nastąpi wytyczenie drogi Mszadla Dolna – Mszadla Stara koło 

nieżyjącego p. Ryszarda Mizaka. W Sądzie Rejonowym w Zwoleniu odbędzie się rozprawa  

o zasiedzenie drogi w Kulczynie. Nie zakończy się ona za pierwszym podejściem na pewno będzie ich 

kilka, ale w ciągu, co najmniej pół roku powinno się zakończyć postępowanie o zasiedzenie. 

Kończąc swoją wypowiedź dodał, że 29 października 2017 r. odbędzie się jubileusz  

100-lecia PSP w Grabowie nad Wisłą. 
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Ad. 6. 

Pan Mirosław Madejski przedstawił zebranym funkcjonowanie placówek oświatowych w roku 

szkolnym 2017/2018 po dokonanej reformie oświatowej. Mamy dwa gimnazja w Wólce Zamojskiej  

i Przyłęku, które są wygaszane. Uczęszcza do nich 140 uczniów. W szkołach podstawowych  

w klasach I-III jest 433 uczniów. W oddziałach przedszkolnych przy każdej szkole podstawowej jest 

dwa oddziały przedszkolne gdzie jeden oddział to są 3 i 4-latki natomiast drugi to  

5-6- latki. Liczba uczniów w tych oddziałach waha się od 14 do 25. Zajęcia w trzech szkołach 

podstawowych odbywają się w klasach I–VII i w PSP w Mszadli Starej I–VI. Zajęcia klasy VII tej 

szkoły odbywają się w budynku PG w Przyłęku. Przy pięciu szkołach funkcjonują stołówki szkolne. 

Do Gimnazjum w Wólce Zamojskiej dowożone są posiłki przygotowywane w PSP w Grabowie nad 

Wisłą. 550 uczniów dowożonych jest do szkół. W ostatnim okresie Gmina złożyła pięć wniosków  

o dofinansowanie, w tym cztery do Kuratorium Oświaty (na zakup tablic cyfrowych) i jeden do 

Wojewody Odpowiedzi na razie nie uzyskaliśmy. Dwa dni temu został złożony wniosek na 

utworzenie gabinetu pielęgniarki szkolnej i higienistki. Taki zamiar mamy uczynić przy Publicznym 

Gimnazjum w Przyłęku, bo tam dysponujemy wolnymi salami. Podziękował Pani Teresie Wójtowicz, 

Kierownikowi SPZOZ Gminy Przyłęk za niezbędną pomoc w wybraniu sprzętu do wyposażenia 

gabinetu. Dwa dni po złożeniu wniosku dopiero ukazał się wykaz sprzętu, jaki można kupić do tego 

gabinetu. Na zakończenie prosił o pytania, na które chętnie udzieli informacji przekazując 

równocześnie, że Informacja na temat organizacji roku szkolnego 2017/2018 w placówkach 

oświatowych prowadzonych przez Gminę w wersji papierowej została przekazana radnym. 

Pan Dariusz Dusiński zapytał o możliwość utworzenia gabinetu dentystycznego w szkołach. 

Pani Teresa Wójtowicz oznajmiła, że głośno się mówi na ten temat z tym, że za tym nie idą 

środki finansowe. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk jest jedynym 

ośrodkiem powiatu zwoleńskiego, który otrzymał kontrakt na tzw. higienę szkolną. We współpracy  

z dyrektorami placówek oświatowych dzieci są dowożone do gabinetu stomatologicznego Ośrodka 

Zdrowia w Załazach. Problemem jest to, że nie wszyscy rodzice tego sobie życzą gdyż korzystają  

z gabinetów prywatnych. Warunkiem utworzeni gabinetów stomatologicznych w szkołach jest 

otrzymanie dotacji na ich wyposażenie w odpowiedni sprzęt medyczny do wykonywania zabiegów 

dentystycznych oraz środki na zakup materiału stomatologicznego. Koszt zakupu sprzętu dla jednego 

gabinetu to kwota rzędu 200-300 tys. zł, a materiał też nie jest tani. Po sprawdzeniu w budżecie 

ponoszonych kosztów funkcjonowania SPZOZ Gminy Przyłęk okazuje się, że koszty dotacji do 

gabinetu dentystycznego w Załazach są duże a zysk niewielki. Jeżeli państwo wyłoży środki na ten cel 

łącznie z zapewnieniem wynagrodzeń dla lekarzy stomatologów nie widzi przeszkód, aby te gabinety 

utworzyć przy szkołach może nie we wszystkich ze względu na brak pomieszczeń, ale można zawrzeć 

umowę na wykonywanie usług z gabinetem znajdującym się w innej placówce. 
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Pan Mirosław Madejski uzupełniając wypowiedź poprzedniczki powiedział, że w Przyłęku 

takie warunki są. Znacznie lepszym rozwiązaniem jak wspomniał już p. Darek Dusiński jest 

podpisanie przez szkołę umowy na wykonywanie usług stomatologicznych przez istniejący gabinet 

dentystyczny. Państwo prawdopodobnie nie zabezpieczy środków na utworzenie gabinetów we 

wszystkich placówkach. Wnioski o dotację są składane, ale środki nie wpływają. Jak się otrzyma 10% 

wnioskowanej kwoty to już jest sukces? W tym przypadku trzeba poczekać na kwotę dofinansowania  

i w zależności od jej wysokości realizować to zadanie. 

 

Ad. 7.  

 Pan Wójt Gminy poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa obecnie 

przeprowadzająca kontrolę zażądała okazania uchwały w sprawie opłat adiacenckich. Ponieważ  

w roku 2009 była przedkładany taki projekt uchwały, ale nie został on przyjęty przez Radę Gminy, 

dlatego też ponownie przedstawi pod obrady tym razem dwa projekty uchwał w sprawie ustalenia 

stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z ich 

podziałem oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń 

infrastruktury technicznej. Rada Gminy zdecyduje czy je podjąć czy też nie, ale przez to unikniemy 

posądzenia o braku działań (złą wolę) w tym zakresie. 

Działając w oparciu o art. 98a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) przedłożył Radzie Gminy projekt uchwały 

nr 1 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (wysokość opłaty adiacenckiej 

wynosi nie więcej niż 30% różnicy wartości nieruchomości). Zaproponował do projektu uchwały nr 1 

wysokość opłaty adiacenckiej w wysokości 5 proc. różnicy wartości nieruchomości. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem czy mają inne propozycje. 

Pan Dariusz Dusiński prosił, żeby radni nie poparli projektu uchwały nr 1. Powiedział, że ww. 

ustawa daje uprawnienia do opodatkowania działek, co winno przynieść Gminie dodatkowe dochody, 

ale uważa, że są inne źródła dochodu. Jeśli będzie konieczność sięgnięcia do kieszeni podatnika to  

w pierwszej kolejności należałoby zastanowić się nad stratami związanymi z obniżaniem górnych 

stawek podatków. Dość, że zwalnia się podatnika z podatku to jeszcze państwo zabiera z tego tytułu 

środki i Gmina na tym podwójnie traci. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego przez Przewodniczącego Rady Rada 

Gminy nie przyjęła uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości, w związku z ich podziałem. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 1: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało przeciw. 
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Ad. 8.  

Zgodnie z art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) Wójt Gminy przedłożył Radzie Gminy projekty uchwał: nr 2 

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości 

spowodowanego budową urządzeń infrastruktury technicznej (wysokość opłaty adiacenckiej wynosi 

nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem 

urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu). 

Zaproponował do projektu uchwały nr 2 wysokość opłaty adiacenckiej w wysokości 10 proc. różnicy 

wartości nieruchomości. 

Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych z zapytaniem czy mają inne propozycje. 

Pani Beata Malesa prosiła, aby radni nie poparli projektu uchwały nr 2. 

Przewodniczący Rady Gminy przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 2,  

w wyniku którego Rada Gminy nie przyjęła uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty 

adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego budową urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

Głosowanie nad projektem uchwały nr 2: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało przeciw. 

 

Ad. 9. 

Pani Mirosława Witczak szczegółowo przedstawiła wprowadzone zmiany w Uchwale 

Budżetowej na 2017 r. – projekt uchwały nr 3, w której zwiększono dochody budżetu Gminy o kwotę 

45 000 zł. Ustalono dochody o łącznej kwocie 26 884 301,93 zł, z tego bieżące w kwocie 

26 236 493,93 zł i majątkowe 647 808 zł. Zwiększono wydatki budżetu Gminy również o kwotę  

45 000 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 29 665 709,93 zł, z tego bieżące 25 807 844,93 zł  

i majątkowe 3 857 865 zł. Ustalono też kwotę wydatków inwestycyjnych w wysokości 3 797 225 zł.  

W związku z powyższymi zmianami ulega zmianie Plan dochodów budżetu na rok 2017  

– zmiany, tj. Tabela nr 1, Plan wydatków budżetu na rok 2017 – zmiany, tj. Tabela nr 2, Plan 

wydatków inwestycyjnych na rok 2017 – zmiany, tj. Tabela nr 3. Plan wydatków inwestycyjnych  

na rok 2017 Pozostałe postanowienia Uchwały Budżetowej na rok 2017 pozostają bez zmian. 

Prowadzący obrady zwrócił się do radnych z zapytaniem czy są pytania do przedłożonego 

projektu uchwały. 

Radni nie mieli uwag. 
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W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego przez prowadzącego obrady Rada Gminy 

przyjęła Uchwałę Nr 165/XXIX/17 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 

2017.  

Głosowanie nad projektem uchwały nr 3: obecnych na sali w trakcie głosowania ‒ 15 rad- 

nych, 15 osób głosowało za.  

 

Ad.10.-12. 

 Pani Beata Malesa zapytała czy jest już informacja w sprawie rowów przydrożnych  

w Załazach. Prosiła o przeprowadzenie remontu (malowanie urządzeń) placu zabaw w Załazach, jeśli 

jakieś wolne środki pozostają w budżecie.  

  Pan Wójt Gminy powiedział, że nie wpłynęło pismo o dofinansowanie od Powiatu 

Zwoleńskiego. Z informacji, jaką uzyskał to prawdopodobni geodeci dopiero rozpoczną pracę  

w przyszłym tygodniu. Po wytyczeniu dopiero będzie znany kosztorys. Jeśli się uda będzie to zrobione 

w tym roku albo w przyszłym.  

Pan Mirosław Madejski wyjaśnił, że w związku z koniecznością pilnego przygotowywania 

wniosku przez okres jednego miesiąca do Marszałka Województwa Mazowieckiego na przebudowę 

drogi powiatowej relacji Zwoleń – Baryczka wszelkie drobne prace zostały wstrzymane. Jeśli będzie 

zgoda mieszkańców Załaz na zakup tych rur to będzie to zadanie wykonane jak nie w tym to  

w następnym roku. 

Pan Marian Kuś dodał, że są jeszcze zatrudnieni robotnicy robót publicznych i być może uda 

się jeszcze wykonać malowanie urządzeń na placu zabaw. 

Pan Wojciech Szmajda nawiązując do sprawy przeprowadzenia malowania nadmienił, że 

niektórzy mieszkańcy biorą sprawy w swoje ręce i wykonują pewne prace społecznie. 

Kierownik SPZOZ Gminy Przyłęk pozytywnie zaopiniowała ofertę za odpłatnością badań 

lekarskich: densytometrycznych przeprowadzonych w kierunku osteoporozy. Pozostałe propozycje 

spirometrii – badanie polegające na pomiarze objętości płuc oraz przepływu powietrza przez drogi 

oddechowe, które jest niezbędne do diagnozowania i kontrolowania leczenia chorób płuc dla 50 

pacjentów jak również pomoc mieszkańcom z nietrzymaniem moczu nie polecała, ponieważ nie zna 

fundacji ani sprzętu, na którym badania będą przeprowadzane. 

Radny Dariusz Dusiński z uwagi na to, iż jego wniosek nie uzyskał zainteresowania na 

komisji ponowił propozycję wyszukania (wytypowania) działki poprzez zakup czy nieodpłatne 

pozyskanie z Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa pod budowę oczyszczalni ścieków. Jest to dla 

niego priorytetowa sprawa i niezbędna, a druga to prośba o wykonanie Programu Rewitalizacji 

Gminy, który jest podstawą do ubiegania się o środki na modernizację budynku po byłej szkole  
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w Lucimi. Środki na taki cel można pozyskać nawet do wysokości 80%. Prosił również  

o wyasygnowanie kwoty na sterylizację psów w Lucimi i zainteresowanie się ze strony Gminy  

w formie przeprowadzenia akcji informacyjnej w szkołach o możliwości wzięcia psów przez chętnych 

mieszkańców. Gmina winna egzekwować podatki od posiadania takiej ilości psów. 

Wójt Gminy powiedział, że na poprzedniej sesji wyjaśniał sprawę dalszego biegu Programu 

Rewitalizacji Gminy Przyłęk. W sprawie psów w Lucimi wydał polecenie wezwania właściciela na 

złożenie deklaracji celem pobrania opłaty od posiadania psów. Odpowiadają sołtysowi z Wysocina 

oznajmił, że aby ubiegać się o zasiedzenie nieruchomość w dobrej wierze posiadacz samoistny musi 

użytkować ją przez okres 20 lat a w złej wierze 30 lat. 

Ponadto oznajmił, że nie jest przeciwny temu, aby chętne osoby wypracowały perspektywę 

pozyskiwania środków unijnych, ale nie wytypuje pracownika do pracy w takim zespole. Jeśli 

gremium wypracuje jakieś wnioski a Gmina będzie posiadała środki w budżecie to będziemy 

rozmawiać na ten temat. Żeby nie wyszło tak jak z odnawialnymi źródłami energii. Ponieśliśmy 

koszty na złożenie wniosku a okazuje się, że wszystkie środki, jakie były na województwo 

mazowieckie na ten cel zostały do 2020 roku wykorzystane. Chyba, że Ministerstwo Rolnictwa 

jeszcze nam jakieś środki przydzieli albo przesunie z jednego zadania na drugie. Jednak na to musi 

wyrazić zgodę UE. 

Pan Wojciech Szmajda skierował ciepłe słowa uznania dla mieszkańców, sołtysa, którzy 

zorganizowali uroczystość związaną z zakończeniem niewielkiego projektu w Rudkach. Widać było 

integrację mieszkańców ich inicjatywę i własny włożony wysiłek. Wrażenie zrobiła sztuka teatralna 

nawet nasza radna Ela wykazała się zdolnościami aktorskimi i teatralnymi. Za niewielkie pieniądze 

zrobiono kawał dobrej roboty. 

Pani sołtys Bożena Mistygacz podziękowała wszystkim uczestnikom tej uroczystości. 

Zachęcała inne sołectwa do organizowania takich przedsięwzięć.  

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął obrady XXIX 

sesji VII kadencji Rady Gminy o godzinie 10.30.  

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

  

 


