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Protokół nr 32/2013 

obrad sesji Rady Gminy Przyłęk 

z dnia 22 maja 2013 r. 

w Publicznym Gimnazjum w Przyłęku 

 

W sesji udział wzięło 14 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 93,33% (zgodnie z listą obecności 

stanowiącą załącznik do oryginału protokołu). 

Nieobecna usprawiedliwiona: Ewa Molenda.  

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. Sołtysi – 24 osoby  

(zgodnie z załączoną listą obecności) 

Ponadto w sesji udział wzięli zaproszeni goście: 

5. Komendant Powiatowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu  
– st. bryg. mgr inż. Krzysztof Płachta 

6. Nadleśniczy Nadleśnictwa Zwoleń – mgr inż. Zbigniew Jamróz 
7.  Główny Księgowy SPZOZ Gminy Przyłęk – Pani Teresa Kustra 
8. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku – Pani Monika Krześniak 
9. Dyrektor PG w Przyłęku – Pan Jerzy Kamionka 
10. Dyrektor PG w Wólce Zamojskiej – Sławomir Pastuszko 
11. Dyrektor PSP w Mszadli Starej – Ewa Grzybowska 
12. Dyrektor PSP w Babinie – Danuta Marszałek 
13. Dyrektor PSP w Łaguszowie – Teresa Pawlukowska 
14. Dyrektor PSP w Grabowie nad Wisłą – Jadwiga Czerniak 

(zgodnie z załączoną listą obecności) 
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Przebieg sesji 

Obrady XXXII 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 14 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.). Uwzględniając 

wniosek Wójta, zaproponował wykreślenie pkt 11 z porządku obrad, ponieważ nie zachodzi 

potrzeba wprowadzania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013‒2020,  

i wprowadzenie dodatkowo: pkt 4a „Rozpatrzenie pisma nr ZS-7024-25/13 Regionalnej  

Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu z dnia 16 maja 2013 r.”; pkt 11 „Podjęcie uchwały 

w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 9”; pkt 11a „Podjęcie uchwały zmieniającej 

uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania z przystanków i ustalenia wysokości stawek 

opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy 

Przyłęk – projekt nr 10” i punktu 11b „ Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy  

finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego – projekt nr 11”. 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 przedłożone wnioski. W wyniku 

przeprowadzonych głosowań Rada Gminy jednogłośnie przyjęła propozycje zmian. Porządek 

obrad po wprowadzonych zmianach przedstawiał się następująco:  

1. Otwarcie sesji 

2. Przyjęcie porządku obrad 

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

4. Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie 

4a. Rozpatrzenie pisma nr ZS-7024-25/13 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych 

w Radomiu z dnia 16 maja 2013 r. 

5. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego SPZOZ Gminy Przyłęk za rok 2012:  

a) sprawozdanie  

b) dyskusja  

c) podjęcie uchwały – projekt nr 1 

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Przyłęku za rok 

2012: 

a) sprawozdanie 

b) dyskusja  
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c) podjęcie uchwały – projekt nr 2 

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 r.:  

a) przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy  

za 2012 rok 

b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o sprawozdaniu Wójta z wykonania 

budżetu Gminy za rok 2012  

c) wnioski i opinie Komisji Rady Gminy w sprawie wykonania budżetu za rok 2012 

d) dyskusja 

e) podjęcie uchwały – projekt nr 3  

8. Absolutorium dla Wójta Gminy:  

a) uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium  

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania 

budżetu za 2012 rok – projekt nr 4 

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Gminy Przyłęk ‒ projekt nr 5  

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów – projekt nr 6 

11. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości – projekt nr 9 

11a. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad korzystania  

z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komunika-

cyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk – projekt nr 10 

11b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego”  

– projekt nr 11 

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

– projekt nr 8 

13. Zapytania i interpelacje 

14. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje 

15. Zamknięcie obrad 

 

Ad. 3. 

Prowadzący obrady poinformował, że radni nie wnosili uwag do protokołu. W związ-

ku z powyższym stwierdził, że protokół z XXXI sesji uważa się za przyjęty. 
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Ad. 4. 

Komendant Powiatowy, st. bryg. mgr inż. Krzysztof Płachta, Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Zwoleniu przedłożył „Informację Komendanta Państwowej 

Straży Pożarnej dotyczącą działań operacyjnych, wyszkolenia oraz funkcjonowania ochrony 

przeciwpożarowej w Gminie Przyłęk” (stanowiącą załącznik do oryginału protokołu).  

Wójt Gminy Przyłęk poinformował, że przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji 

w Zwoleniu, ze względu na pilne sprawy służbowe, nie mogli przybyć na sesję na godz. 9.00. 

Będą jednak uczestniczyć w debacie społecznej na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy 

Przyłęk o godzinie 11.00 i ewentualne wątpliwości czy uwagi, wynikające z przedłożonego 

„Sprawozdania o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Przyłęk  

za 2012 rok”, będzie można uzyskać bezpośrednio od policji. Następnie zapoznał uczestni-

czących w sesji z ww. sprawozdaniem (stanowiącym załącznik do oryginału protokołu),  

z którym radni mogli się wcześniej zapoznać, ponieważ otrzymali je w wersji papierowej.  

Ad. 4a. 

Nadleśniczy mgr inż. Zbigniew Jamróz poinformował zebranych, że pismem  

nr ZS-7024-25/13 z dnia 16 maja 2013 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Ra-

domiu zwrócił się do Rady Gminy z prośbą o wyrażenie pozytywnej opinii w sprawie uznania 

lasów za ochronne. Oznajmił, że na terenie Gminy Przyłęk, w zarządzie Nadleśnictwa Zwoleń 

jest tylko 139 ha powierzchni lasów, złożony zaś wniosek dotyczy lasów Skarbu Państwa 

pozostających w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnic-

two Zwoleń o powierzchni 4,92 ha zakwalifikowanej do lasów ochronnych. Na wstępie na-

kreślił historię opisywania stanu lasów sięgającą 200 lat. Co jakiś czas jest on opisywany, 

szacowany i nakreślane są w tych planach szczegółowe wnioski na przyszłość. Pierwsze do-

kładne opisy stanu lasów pochodzą z okresu międzywojennego. Prawidłowe planowanie za-

częło się po II wojnie światowej, kiedy to weszła w życie polska instrukcja. Obecnie instruk-

cja ta, która spowodowała zwrócenie się z wnioskiem do Rady Gminy, obowiązuje od 4 lat. 

Zgodnie z jej zapisami co 10 lat dla lasów państwowych opracowywany jest operat urządze-

niowy składających się z pliku dokumentów z graficznymi załącznikami w postaci map, doty-

czących tematów związanych z lasami, np.: ochroną, hodowlą, pozyskaniem itp. oraz planem 

edukacji ekologicznej i programem ochrony lasu. Generalna i Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska jest jednostką nadrzędną nad lasami państwowymi. Sprawuje ona pieczę nad 

ochroną przyrody i dlatego wszystkie plany urządzania lasów są poddawane konsultacjom 
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społecznym. Po uzyskaniu pozytywnych opinii, w wyniku przeprowadzonych konsultacji od 

Gmin, program ochrony lasu zostanie poddany ocenie oddziaływania na środowisko i osta-

tecznie zatwierdzony przez Ministra Ochrony Środowiska. Złożony ww. wniosek dotyczy 

niewielkich (4% powierzchni leśnej gruntów Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Zwo-

leń na terenie Gminy) powierzchni lasów ochronnych, bo 4,56 ha koło Helenowa w ramach 

obszaru Natura 2000 „Puszcza Kozienicka” oraz 36 arów nad rzeką Zwolenką na przeciwko 

uroczyska Kijanka, który nie powoduje żadnych obciążeń dla Gminy (koszty działań ochron-

nych spadają na lasy państwowe) ani skutków ubocznych (las zostanie taki, jaki tam jest).  

Z tytułu uznania lasów za ochronne, Gmina ponosi jedynie skutki ekonomiczne wynikające  

z przepisów prawnych związanych z podatkiem leśnym (obniżenie podatku o połowę). Funk-

cja pozaprodukcyjna lasu została przedefiniowana i wysunięta na pierwszy plan na podstawie 

ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.(Dz. U. z 2011 r. nr 12, poz. 59) i jest liczona jako 

100 razy wartość lasu. Zyskuje się ochronę wód powierzchniowych, obszarów źródliskowych 

potoków oraz terenów położonych wzdłuż ich brzegów gleby; ochronę siedlisk chroniących 

naturalne zasoby wód gruntowych; utrzymanie naturalnego regulatora wilgotności; utrzyma-

nie zdolności retencyjnej gleb leśnych itp. 

W dyskusji udział wziął Dariusz Dusiński, który stwierdził, że w obszarze Natura 

2000 rolnicy ponoszą wymierne straty, gdyż przez kilka lat nie korzystają z programów  

na zalesienie tych gruntów i nie mogą tam inwestować. Zgłosił również zalesienie drogi  

na terenie Natura 2000 na granicy obrębu Ignaców i Ławeczko Nowe przez lasy państwowe 

uniemożliwiające rolnikom wjazd na nieruchomości gruntowe.  

Udzielając odpowiedzi, przedstawiciel Nadleśnictwa Zwoleń oznajmił, że pierwsza 

część stwierdzenia nie dotyczy lasów państwowych. Natomiast zgłoszona sprawa zalesienia 

wymaga indywidualnego spotkania, na które zaprosił przedmówcę. Zaznaczył, że ogranicze-

nia związane z ochroną środowiska dotyczą zarówno lasów państwowych, jak i rolników, 

którzy borykają się z takimi samymi problemami w obszarze Natura 2000.  

Po zakończonej dyskusji prowadzący obrady poddał pod głosowanie jawne przedło-

żony wniosek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, w wyniku którego Ra-

da Gminy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek w sprawie uznania za ochronne 

lasów o powierzchni 4,92 ha znajdujący się na terenie Gminy Przyłęk. 
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Ad. 5. 

Pani Teresa Kustra, Główna Księgowa, przedstawiła sprawozdanie finansowe SPZOZ 

Gminy Przyłęk za rok 2012 (stanowiące załącznik do oryginału protokołu). Poinformowała, 

że plan finansowy na 2012 r. wynosił 1 344 500 zł. Realizacja wykonania przychodów nastą-

piła w 97,08%, realizacja wydatków w 98,52%. Różnica między wykonaniem przychodów  

a wydatków wynika z realizacji przypadków nagłych wynikających z ustawy o działalności 

leczniczej. Bilans zakładu na dzień 31.12.2012 r. zamknął się stratą wynoszącą 19 365, 13 zł 

z powodu: wyższych kosztów utrzymania, prac remontowych, nie zapłaconych nadwykonań, 

wypłaconych nagród jubileuszowych. Naliczona amortyzacja wynosi 43 573,39 zł. Wynik 

finansowy po odjęciu amortyzacji to zysk w wysokości 24 208,26 zł. Radni nie mieli pytań, 

więc prowadzący obrady przystąpił do procedury jawnego głosowania, w wyniku którego 

Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (14 osób głosowało za) Uchwałę nr 197/XXXII/13  

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej Gminy Przyłęk z siedzibą w Załazach za 2012 r. 

 

Ad. 6. 

 Pani Monika Krześniak omówiła sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki  

Publicznej w Przyłęku za 2012 r. (stanowiące załącznik do protokołu). Poinformowała, że 

biblioteki publiczne działające na terenie Gminy Przyłęk zajęły w powiecie: pierwsze miejsca 

pod względem wielkości księgozbioru na 100 mieszkańców, tj. 33 716 woluminów, w tym: 

15 545 Przyłęk, 8 818 Łagów, 9 353 Grabów nad Wisłą i pod względem zakupu nowości  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz drugie miejsce w powiecie, jeśli chodzi o liczbę 

wypożyczonych książek na 100 mieszkańców, tj. 20 256 woluminów, w tym: 11 407 Przyłęk, 

4811 Łagów i 4038 Grabów nad Wisłą). W roku 2012 przybyło 1706 książek: 791 ze środ-

ków organizatora, 711 ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 204 

w formie darów z Instytutu Pamięci Narodowej i osób prywatnych. Biblioteki nieodpłatnie 

oferowały mieszkańcom dostęp do internetu: w Przyłęku poprzez 6 komputerów, w Grabowie 

nad Wisłą i Łagowie poprzez 2 komputery. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku pozy-

skała pozabudżetowe środki, m.in.  dotację z MKiDN na zakup nowości wydawniczych,  

dotację z Fundacji Orange na finansowanie opłat za internet oraz zakupu sprzętu, darowiznę 

w formie oprogramowania firmy Microsoft na kwotę 100 tys. zł. Podpisano umowę z PUP  

w Zwoleniu na odbywanie stażu przez 2 osoby. Ponadto omówiła realizację zadań w zakresie 

działalności statutowej  bibliotek funkcjonujących na terenie Gminy.  
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Do powyższego sprawozdania nie wniesiono uwag. Prowadzący obrady przeprowadził 

głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy przyjęła jednogłośnie (14 osób głosowało 

za) Uchwałę nr 198/XXXII/13 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej 

Biblioteki Publicznej w Przyłęku za 2012 r. 

 

Ad. 7. 

a) Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 r., sta-

nowiące załącznik do oryginału protokołu. Szczegółowo poinformował o zaplanowanych 

inwestycjach na 2012 r., a wykonanych do 31 grudnia 2012 r.: 

- rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Załazy na kwotę 290 tys. zł, wykonano to 

zadanie na wartość 269 629 zł (środki własne w wysokości 140 tys. zł i pożyczka 150 tys. zł); 

- opracowanie dokumentacji technicznej na budowę wodociągu Szlachecki Las–Rudki  

na kwotę 20 tys. zł, wydatkowano 19 680 zł;  

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wysocin na plan 161 tys. zł, wydatkowano 

160 378,01 zł;  

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Stara na plan 299 500 zł, wydatkowano 

299 072,73 tys. zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mszadla Dolna na kwotę 315 tys., wydatkowano 

313 488,25 zł; 

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Andrzejów (Borowiec) przez wieś, dł. 310 m  

na 90 tys. zł, wydatkowano 88 987,39 zł; 

- zagospodarowanie działki nr 597/2 w miejscowości Załazy, zadanie realizowane w ramach 

projektu – Poprawa życia społecznego mieszkańców i podniesienia atrakcyjności turystycznej 

poprzez zagospodarowanie i wyposażenie w elementy małej architektury terenu w centrum 

Załaz – nie wykonano tego zadania będzie ono realizowane w 2013 r.; 

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 

sołectwa Okrężnica położonego w Gminie Przyłęk na plan 1500 zł, wydatkowano 1075,85 zł; 

- wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej w pomieszczeniach Urzędu Gminy w Przyłę-

ku na kwotę 5 tys. zł, wydatkowano 4 925 zł; 

- docieplenie budynku strażnicy OSP w Mszadli Nowej: zaplanowano 13 tys. zł, wydatkowa-

no 13 tys. zł; 

- utwardzenie placu przed budynkiem strażnicy OSP Mszadla Nowa na kwotę 5 tys. zł, wy-

datkowano 5 tys. zł; 
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- zakup specjalnego samochodu do wsparcia działań przeciwpowodziowych dla OSP Grabów 

nad Wisłą: zaplanowano 156 tys. zł, wydatkowano 155 437,50 zł; 

- zakup motopompy typu Daihatsu dla OSP Łagów na kwotę 33 tys. zł, wydatkowano  

32 tys. zł (dotacja); 

- instalacja monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Babinie na plan 10 tys. zł, wy-

datkowano 10 tys. zł; 

- zakup zmywarko-wyparzarki na wyposażenie stołówki w Publicznym Gimnazjum w Wólce 

Zamojskiej: zaplanowano kwotę 5 500 zł, wydatkowano 4 774 zł; 

- „Adaptacja budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury”, zadanie realizowane w ramach 

projektu ‒ Poprawa jakości życia społeczno-kulturalnego mieszkańców gminy poprzez  

remont i adaptację budynku szkolnego w Rudkach na dom kultury: zaplanowano kwotę 

206 522 zł, wydatkowano 206 521 zł ze środków własnych; w związku z opóźnieniem wypła-

ty dotacji rozliczenie tego zadania inwestycyjnego z Urzędem Marszałkowskim nastąpi  

w roku 2013; 

- budowa Centrum Kulturalno-Administracyjnego w Lipinach na kwotę 1000 zł, wydatkowa-

no 738 zł.  

Ogółem zaplanowano na zadania inwestycyjne 1 831 761 zł, wykonano na kwotę 

1 752 299,30 zł, tj. 95,66%. 

Wójt poinformował też, że Gmina wydatkowała na oświatę kwotę 7 426 381,08 zł  

z planowanych 7 639 376 zł, w tym: oddziały przedszkolne na plan 338 739 zł, wydatkowano 

327 342, 09 zł, co stanowi 96,67% (zadanie własne Gminy). Na dowóz dzieci na plan  

543 808 zł, wykonano 496 627,08 zł, co stanowi 91,32%. Różnica pomiędzy subwencją 

oświatową (5 837 068 zł) a wydatkami na oświatę jest rażąco wysoka i wynosi 1802 308 zł. 

Po odjęciu kwoty za dowóz uczniów i klas przedszkolnych Gmina dokłada do oświaty  

corocznie od 1 800 000 do 2 000 000 zł łącznie z kosztami remontów i modernizacji.  

 

b)  Wiceprzewodnicząca Rady Gminy, Pani Elżbieta Madejska, zapoznała Radę z opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej, dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu zgodnie  

z Uchwałą Nr Ra.127.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w War-

szawie z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie: opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Przy-

łęk sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012 wraz z informacją o stanie mienia komu-

nalnego. 
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c)  Pani Ewa Molenda przedstawiła pozytywną opinię w sprawie wykonania budżetu Gmi-

ny za 2012 r., popartą wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi za 2012 r. na podstawie 

protokołu nr 25/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Oświatowej, odbytego w dniu  

19 kwietnia 2013 r. Elżbieta Madejska odczytała wniosek o udzielenie absolutorium Wójtowi 

za 2012 r. i pozytywną opinię z wykonania budżetu Gminy za 2012 r., zawarte w protokole  

nr 25/2013 Komisji Budżetowej, a wypracowane na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2013 r. 

Teresa Woźniak przedłożyła wnioski i opinię wypracowana na posiedzeniu Komisji Rewizyj-

nej w dniu 15 kwietnia 2013 r. na podstawie protokołu nr 26/2013 r. 

d)  Radni nie mieli uwag do przedłożonego przez Wójta sprawozdania z wykonania budże-

tu Gminy za 2012 r. 

e) Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy 

przyjęła jednogłośnie (14 osób głosowało za) Uchwałę nr 199/XXXII/13 w sprawie rozpatrze-

nia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2012 r. oraz sprawozdania  

finansowego.  

 

Ad. 8. 

a) Pani Teresa Woźniak odczytała Uchwałę Nr 1/2013 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

w Przyłęku z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. Następ-

nie Elżbieta Madejska zapoznała Radę z przesłaną opinią RIO o przedłożonym wniosku  

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Przyłęku w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium  

z wykonania budżetu za 2012 r. – Uchwała Nr Ra.163.2013 Składu Orzekającego Regionalnej 

Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 19 kwietnia 2013 r. Radni nie wnosili uwag. 

b)  W wyniku przeprowadzonego głosowania jawnego projektu uchwały nr 4 Rada Gmi-

ny jednogłośnie (14 osób głosowało za) przyjęła Uchwałę nr 200/XXXII/13 w sprawie udzie-

lenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok. 

 

Ad. 9.–10. 

 Wójt Gminy przedłożył projekty uchwał: nr 5, tj. regulamin utrzymania czystości  

i porządku w Gminie, który uzyskał akceptację Państwowego Powiatowego Inspektora Sani-

tarnego w Zwoleniu pismem nr SHK.605.3.2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r., i projekt uchwały 
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nr 6 zmieniający uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów. Projekt ten uwzględnia częstotliwość odbioru odpadów ko-

munalnych, który został uzgodniony z mieszkańcami na zebraniach wiejskich (przeprowa-

dzonych w I kw. 2013 r.). Oznajmił, że jest to nowy, skrócony regulamin,  

z którego wyrzucono szereg zapisów ustawowych. Ponadto zmieniono zapisy częstotliwości 

wywozu odpadów komunalnych, co będzie mało wpływ na wysokość opłaty.  

W wyniku przeprowadzonej dyskusji wątpliwości co do niektórych zapisów regulami-

nu zgłaszała Beata Malesa. 

Wójt Gminy odpowiadając, stwierdził, że uwagi mogą być uwzględniane tylko  

w oparciu i w zgodzie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Re-

gulamin musi być jeszcze opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowiec-

kiego i wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nie później jednak niż 1 lipca 

2013 r. 

Rada Gminy przyjęła (13 osób głosowało za, 1 osoba wstrzymała się) Uchwałę  

Nr 201/XXXII/13 w sprawie przyjęcia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy 

Przyłęk oraz (12 osób głosowało za, 2 osoby wstrzymały się) Uchwałę Nr 202/XXXII/13 

zmieniającą uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów. 

 

Ad. 11. 

 Wójt Gminy, w związku z pismem Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Tereno-

wy w Warszawie nr WA.SGZ.WA.4201.759.1.3164.2013.STS z dnia 24 kwietnia 2013 r., 

potwierdzającym wolę nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Przyłęk nieruchomości 

zabudowanej w miejscowości Krzywda 43 gm. Przyłęk, przedstawił do akceptacji Radzie 

Gminy projekt uchwały nr 9. Na podstawie umowy najmu z Agencją Nieruchomości Rolnych 

Oddział Terenowy w Warszawie mieszkają tam Edward i Halina Górmińscy. Ich sytuacja 

materialna nie pozwala na skorzystanie z pierwszeństwa, wynikającego z art. 42 ustawy  

z dnia 30 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1187), nabycia budynku mieszkalnego  

i gospodarczego z niezbędnymi gruntami. Gmina zaś nie ma wolnych zasobów mieszkanio-

wych, do których mogłaby przenieść rodzinę. Wobec tego, że zadaniem własnym Gminy jest 

zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, a najemcy nie korzystają z prawa własności najmowa-
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nego mieszkania, celowym jest, aby Gmina nabyła wymienioną nieruchomość. Radni nie 

mieli uwag.  

W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania Rada Gminy przyjęła jednogłośnie 

Uchwałę Nr 203/XXXII/13 w sprawie nabycia nieruchomości. 

 

Ad. 11a.  

 Wójt Gminy przedłożył projekt uchwały nr 10, w którym proponuje stawkę opłaty  

za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk,  

w wysokości 0 zł za jedno zatrzymanie się środka transportu na przystanku komunikacyjnym, 

ponieważ do tej pory nie wpłynęła do budżetu nawet jedna złotówka. Nie ma również uregu-

lowanego stanu prawnego przystanków znajdujących się przy drogach powiatowych. Radni 

podzielili pogląd Wójta Gminy w tej sprawie.  

Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne, w wyniku którego Rada Gminy 

przyjęła Uchwałę Nr 204/XXXII/13 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad korzy-

stania z przystanków i ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie z przystanków komu-

nikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Przyłęk. 

 

Ad. 11b. 

 Wnioskodawca przedłożył do akceptacji Radzie projekt uchwały nr 11. Przypomniał  

o piśmie złożonym w dniu 14 września 2012 r. o wsparcie finansowe na zakup kardiogramów 

razem z centralą intensywnego nadzoru dla pacjentów Oddziału Wewnętrznego Samodzielne-

go Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu. Nadmienił, że poszcze-

gólne stałe komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały prośbę o wsparcie finansowe, jed-

nak nie z budżetu roku bieżącego, lecz z budżetu Gminy na 2013 r. Radni nie mieli uwag.  

Przewodniczący Rady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 11,  

w wyniku którego Rada Gminy przyjęła Uchwałę Nr 205/XXXII/13 w sprawie udzielenia  

pomocy finansowej dla Powiatu Zwoleńskiego. 
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Ad. 12. 

Pani Mirosława Witczak, Skarbnik Gminy, omówiła wprowadzone zmiany  

w Uchwale Budżetowej na 2013 r. – projekt uchwały nr 8, w której zwiększono dochody bu-

dżetu Gminy o 55 000 zł. Ustalono dochody w łącznej kwocie 19 286 665,41 zł, z tego:  

a) bieżące w kwocie 18 513 771,41 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  

wydatki budżetu Gminy o 55 000 zł i ustalono wydatki w łącznej kwocie 21 494 141,41 zł,  

z tego: a) bieżące w wysokości 18 389 864,41 zł i b) majątkowe w kwocie 3 104 277 zł. 

Zmianie uległa tabela nr 2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 

Zmniejszono wydatki inwestycyjne o 20 000 zł i ustalono wydatki inwestycyjne w wysokości 

3 082 093 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. Wysokość deficytu oraz przy-

chody i rozchody nie ulegają zmianie. Szczegółowo omówiła Plan dochodów budżetu  

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

nr 2, Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów  

publicznych, tj. załącznik nr 1 do uchwały, Plan wydatków inwestycyjnych na 2013 r.  

– zmiany, tj. Tabela nr 3. 

Beata Malesa zwróciła uwagę na późniejsze trudności w przeprowadzeniu termomo-

dernizacji budynku w Załazach po wykonaniu „Zagospodarowania działki nr 597/2 w miej-

scowości Załazy”, zadanie realizowane w ramach projektu – Poprawa życia społecznego 

mieszkańców i podniesienia atrakcyjności turystycznej poprzez zagospodarowanie i wyposa-

żenie w elementy małej architektury terenu w centrum Załaz. Radni nie wnosili dalszych 

uwag. Prowadzący obrady przeprowadził głosowanie jawne projektu uchwały nr 8, w wyniku 

którego Rada Gminy w Przyłęku przyjęła jednogłośnie: Uchwałę Nr 206/XXXII/13  

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2013. 

 

Ad. 13.–14. 

Wójt Gminy informacyjnie przekazał, że ogłoszony jest przetarg na zakup  

100 samochodów kruszywa stalowniczego, podział będzie uzgadniany z radnymi. 

Ryszard Bienias zgłosił konieczność założenia przepustu na odcinku drogi gminnej  

w Łagowie (skręt na Karczonki) między p. Marią Madejską a Haliną Urbanek, ponieważ  

woda zalewa działki siedliskowe łącznie z piwnicami w budynkach.  
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Ad. 15. 

Po wyczerpaniu dziennego porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy w Przyłęku, 

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

VI kadencji Rady Gminy w Przyłęku o godz. 11.20. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała       Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisława Krakowiak      Wojciech Szmajda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


