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Protokół nr 31/2013 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

w Domu Kultury w Rudkach 

 

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. Maria Madejska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku 

4. Sołtysi – zgodnie z załączoną listą obecności 

Przebieg sesji 

Obrady XXXI 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 15 radnych, co sta-

nowi 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.). Zaproponował wy-

kreślenie pkt 10 z porządku obrad, ponieważ nie zachodzi potrzeba wprowadzania zmian  

w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013‒2020, i wprowadzenie dodatkowo, jako 

punkt 10, „Podjęcie uchwały w sprawie rozbiórki budynku – projekt nr 6”. Zwrócił się  

do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do porządku obrad. Radni nie zgłaszali 

uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady kolejno poddał pod głosowanie jawne przed-

łożone wnioski. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Gminy jednogłośnie przyjęła 

propozycje zmian. Porządek obrad przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 
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3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej, tj. XXX, sesji 

4. Wnioski i opinie Komisji Rady 

5. Ocena zasobów ludzkich 

6. Sprawozdanie z realizacji „Wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z orga-

nizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczne-

go w latach 2012‒2015” za 2012 rok 

7. Podjęcie uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiega-

jący się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych – projekt nr 1 

8. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  

za usługi opiekuńcze – projekt nr 2 

9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości zasiłku pogrzebowego przyznawanego 

z funduszu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku – projekt nr 3 

10. Podjęcie uchwały w sprawie rozbiórki budynku – projekt nr 6 

11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok 

– projekt nr 5 

12. Zapytania i interpelacje  

13. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

14. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Prowadzący obrady poinformował, że radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej 

sesji na posiedzeniach komisji stałych, nie wnosili uwag do protokołu. W związku z powyż-

szym stwierdził, że protokół z XXX sesji uważa się za przyjęty. 

 

Ad. 4. 

Teresa Woźniak jako Przewodnicząca odczytała wnioski z posiedzeń Komisji Rewi-

zyjnej na podstawie protokołu nr 25/2013 z dnia 22 marca 2013 r. 

Elżbieta Madejska, Przewodnicząca Komisji Budżetowej, przedstawiła wnioski i uwa-

gi z posiedzenia komisji zgodnie z protokołami nr 24/2013 z 25 marca 2013 r.  
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Ewa Molenda, Przewodnicząca Komisji Gospodarczo-Oświatowej, przekazała  

informację z pracy Komisji Gospodarczo-Oświatowej zgodnie z protokołem nr 24/2013  

z dnia 20 marca 2013 r.  

 

Ad. 5.  

Maria Madejska, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku,  

poinformowała zebranych o zadaniu dla Gminy wynikającym z art. 16a ust. 4 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. nr 175, poz. 1362), który zobowiązu-

je Gminę do przedstawienia Radzie Gminy informacji dotyczącej „Oceny zasobów pomocy 

społecznej na 2012 rok dla gminy Przyłęk” (materiały zostały przekazane radnym  

na posiedzeniach poszczególnych stałych komisji rady). Następnie szczegółowo omówiła 

tabelaryczne zestawienie danych za lata 2010–2012 oraz prognozę na lata 2013–2014 („Oce-

na zasobów pomocy społecznej na 2012 rok dla gminy Przyłęk” stanowi załącznik do orygi-

nału protokołu).  

Prowadzący obrady prosił o zadawanie pytań dotyczących przedłożonej informacji. 

Radni nie zgłaszali pytań.  

 

Ad. 6. 

 Wójt Gminy poinformował, że jako organ wykonawczy jednostki samorządu teryto-

rialnego, nie później niż do 30 kwietnia każdego roku (na podstawie art. 5a ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  

z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiące-

mu oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu 

współpracy za rok poprzedni. Radni otrzymali sprawozdanie w wersji papierowej z realizacji 

„Wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w latach 2012‒2015” za 2012 r., 

które zostało zamieszczone na stronie internetowej BIP w zakładce Sprawozdania.  

Z uwagi na możliwość zapoznania się Rady z przesłanymi materiałami w tym zakresie 

Przewodniczący Rady zapytał radnych, czy mają uwagi i pytania do przedłożonego sprawoz-

dania. Radni nie zgłaszali pytań.  
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Ad. 7.  

 Wójt Gminy przekazał informację dotyczącą projektu uchwały nr 1, który przedłożono 

Radzie do akceptacji w związku z wejściem w życie, tj. 6 kwietnia 2012 r., rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

Dodał, że zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach Rada określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 

powyższe wymagania. Wobec tego konieczne jest uchylenie dotychczasowej uchwały i pod-

jęcie nowej, uwzględniającej wytyczne rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 

2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 299). Radni nie mieli uwag. 

W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

Uchwałę Nr 192/XXXI/13 w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubie-

gający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Ad. 8.–9. 

 Maria Madejska przekazała informację o konieczności podjęcia dwóch przygotowa-

nych projektów uchwał nr 2 i 3, ponieważ zmieniła się ustawa o pomocy społecznej. Dotych-

czas obowiązujące uchwały stracą moc z chwilą podjęcia nowych wraz z dostosowaniem  

zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182). 

Wyjaśniła, że nie ulega zmianie wysokość zasiłku pogrzebowego, przyznawanego z funduszy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku, i wynosić on będzie 1500 zł. Zmieni się 

numer konta, na jakie osoby, które zobowiązane są do ponoszenia opłaty za świadczone usłu-

gi oraz do dokonania opłaty na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku 

(poprzednio było konto Gminy). Radni nie zgłaszali pytań. 

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

Uchwałę Nr 193/XXXI/13 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 

za usługi opiekuńcze i Uchwałę Nr 194/XXXI/13 w sprawie ustalenia wysokości zasiłku po-

grzebowego przyznawanego z funduszu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyłęku. 
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Ad. 10. 

 Wójt Gminy poinformował, że zgodnie z zapowiedzią złożoną na poprzedniej sesji 

przedkłada wniosek w sprawie wyrażenia zgody Rady na zburzenie budynku po byłej szkole  

w Mszadli Nowej – projekt uchwały nr 6. Środki na ten cel w wysokości 20 tys. zł zostały 

zabezpieczone w budżecie na sesji w dniu 15 marca 2013 r. W wyniku przeprowadzonej dys-

kusji złożył dodatkowe wyjaśnienia dotyczące dalszej perspektywy zagospodarowania placu 

po wyburzeniu budynku (koszt remontu tego budynku przewyższa wybudowanie nowego 

obiektu na potrzeby mieszkańców i jednostki OSP). Radni nie zadawali dalszych pytań. 

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 6, w wyni-

ku którego Rada Gminy jednogłośnie przyjęła Uchwałę Nr 195/XXXI/13 w sprawie rozbiórki 

budynku. 

 

Ad. 11. 

Pani Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany w Uchwa-

le Budżetowej na 2013 r. – projekt uchwały nr 5, w której zwiększono dochody budżetu Gmi-

ny o 145 388 zł. Ustalono dochody w łącznej kwocie 18 940 062 zł, z tego:  

a) bieżące w kwocie 18 167 168 zł i b) majątkowe w kwocie 772 894 zł. Zmianie uległa  

tabela nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Zwiększono wy-

datki budżetu Gminy o 145 388 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 21 147 538 zł, z tego: 

a) bieżące w wysokości 18 033 261 zł i b) majątkowe w kwocie 3 114 277 zł. Zmianie uległa 

tabela nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. Zmniejszono 

wydatki inwestycyjne o 10 000 zł i ustalono wydatki inwestycyjne w wysokości 3 102 093 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 ustalono 

deficyt budżetu w wysokości 2 207 476 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi  

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) – 526 076 zł. Ustalono 

przychody po zmianach w wysokości 2 566 076 zł z następujących tytułów: a) kredytów  

w kwocie 1 980 000 zł, b) pożyczki zaciąganej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowi-

ska w wysokości 60 000 zł, c) inne źródła (wolne środki) – 526 076 zł. Ustalono rozchody  

w kwocie 358 600 zł. Szczegółowo omówiła Plan dochodów budżetu na 2013 r. – zmiany,  
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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 wnosili uwag. Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projek-

tu uchwały nr 6, w wyniku którego Rada Gminy w Przyłęku przyjęła jednogłośnie: Uchwałę 

Nr 196/XXXI/13 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013 r.  

 

Ad. 12.–13. 

Wójt Gminy prosił o przekazanie informacji mieszkańcom o planowanych kontrolach 

odprowadzania ścieków bezpośrednio do rowów i rzek. Była skarga anonimowa, która po-

twierdziła się. Odprowadzane były ścieki w miejscowości Grabów nad Wisłą do rowu drogi 

powiatowej. Przekazał, że od 1 lipca każde gospodarstwo, które nie ma oczyszczalni przydo-

mowej, winno mieć podpisaną umowę z podmiotem uprawnionym do wywozu nieczystości 

płynnych oraz rachunki poniesionych kosztów za tę usługę zgodnie z ustawą z dnia 13 wrze-

śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. 

zm.). Jeśli mieszkańcy mają podpisane umowy z firmami uprawnionymi do wywozu odpa-

dów komunalnych, muszą je wypowiedzieć, gdyż z dniem 1 lipca 2013 r. ustawa o utrzyma-

niu czystości i porządku w gminach zobowiązała Gminę do zorganizowania odbierania odpa-

dów komunalnych. Poinformował, że w czerwcu będzie przeprowadzony przetarg na odbiór 

odpadów komunalnych, po którym będzie dokładnie znana kwota za tę usługę i Rada będzie 

ponownie ustalać wysokość kwoty za odbiór odpadów zbieranych selektywnie i nieselektyw-

nie; na początku maja będzie ogłoszony przetarg na zakup kruszywa (100 samochodów), któ-

re zostanie podzielone po uzgodnieniach z Radą na remont odcinków dróg, gdzie nie ma za-

budowań; w maju rozpoczną się prace związane z równaniem dróg oraz remontem naszych 

gminnych dróg asfaltowych; do września Gmina postara się wykonać dodatkowe oświetlenie 

uliczne; w maju ogłoszony zostanie przetarg na zagospodarowanie i wyposażenie w elementy 

małej architektury terenu w centrum Załaz; po sesji, tj. 22 maja 2013 r., będzie przeprowa-

dzona debata na temat bezpieczeństwa przy udziale policji i prosił o przygotowanie się  

do dyskusji z tego tematu; postawiono już przy szkole w Mszadli Starej znak ograniczenia 

prędkości do 30 km oraz znak „Uwaga, dzieci” na wniosek mieszkańców; nie widzi potrzeby 

zakupu samochodu średniego dla OSP w Łaguszowie, ale po rozmowie z Komendantem Po-

wiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu będzie wnioskował do Rady na rok przy-

szły o zabezpieczenie kwoty w wysokości 100 tys. zł na zakup nowego samochodu dla PSP w 

Zwoleniu. W zamian zostanie przekazany samochód średni marki Renault dla jednostki OSP 
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w Przyłęku. Dopiero samochód strażacki będący na stanie jednostki w Przyłęku będzie można 

przekazać do jednostki OSP w Łaguszowie; w roku bieżącym zaplanowano „Przebudowę 

odcinka drogi gminnej w miejscowości Zamość Stary”, natomiast odcinek drogi łączący Za-

mość Stary z Celestynowem (do granicy gm.), zgodnie z opiniami przedłożonymi na sesji 

stałych komisji Rady Gminy przez przewodniczących komisji, będzie brany pod uwagę przy 

opracowywaniu planu budżetu Gminy na następne lata; zostanie sporządzony szczegółowy 

kosztorys budynku strażnicy w Zamościu Starym i po ogłoszeniu przetargu Gmina przystąpi 

do wykonania zaplanowanych prac; zakupiono mikrobus przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych (9-osobowy z miejscem na dwa wózki inwalidzkie), którym są już wożo-

ne dzieci do szkół w Radomiu ku zadowoleniu rodziców, dzieci oraz kierowcy. 

Pani sołtys Elżbieta Baryła zgłosiła konieczność podcięcia akacji w Okrężnicy koło  

p. Szymańskiego, ponieważ gałęzie porysują nowy mikrobus. 

Radny Mirosław Koniarz prosił o sprawdzenie ciśnienia wody w Mszadli Dolnej, Ry-

szard Bienias poinformował o pęknięciu przepustu i zapadnięciu się jezdni do połowy drogi  

w Łagowie nad łąkami koło p. Pryszcza. Prosił również o przydzielenie kruszywa na Łagów 

(Korczonki). 

Wójt Gminy oznajmił p. sołtysowi Andrzejowi Włudarczykowi, że został złożony 

wniosek do Starosty Zwoleńskiego o wykreślenie z rejestru stowarzyszeń jednostki OSP  

w Załazach. 

Dariusz Dusiński poinformował o możliwości wywozu nieczystości płynnych na swo-

je grunty pod określonymi warunkami (wykonanie planu wywozu i przeprowadzenie badań 

gleby) i zapytał, co mają robić mieszkańcy z eternitem.  

Odpowiadając radnemu Dariuszowi Dusińskiemu, Wójt Gminy, przekazał, że noweli-

zacja ustawy o czystości i porządku w gminach nie daje takiej możliwości wywozu nieczysto-

ści (poprzednia ustawa przewidywała takie rozwiązanie). Jeśli chodzi o zabezpieczenie zdej-

mowanego eternitu z dachów, to sprawa ta szczegółowo omawiana była na jednej z sesji. 

Przypomniał zebranym o podpisaniu umowy z firmą, która w ramach zawartej umowy złożyła 

wniosek do Ministerstwa Ochrony Środowiska. Jeśli zostanie on zakwalifikowany, to firma 

przeprowadzi inwentaryzację eternitu na terenie całej Gminy. Po wykonaniu inwentaryzacji  

i złożeniu dokumentacji Gminie wystąpi ona wówczas z wnioskiem do Wojewódzkiego Fun-

duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na utylizację eternitu. 
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Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

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

VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 10.00. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 


